
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทุงอรุณ

อําเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 53,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 16,652,338 บาท
งบกลาง รวม 16,652,338 บาท

งบกลาง รวม 16,652,338 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 186,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แกพนักงานจ้าง
ของ อบต.ทุงอรุณ ในอัตราสวนที่กฎหมายกําหนด 
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้แกพนักงานจ้าง
ของ อบต.ทุงอรุณ ในอัตราสวนที่กฎหมายกําหนด 
-พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4172 ลว 24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,420,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณขึ้นไป ที่
มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นไว้แแล้ว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพราย
เดือนแบบขั้นบันได
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจาย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว
 30 มิถุนายน 2563
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 64 ลําดับที่ 8  

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,649,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ซึ่งจัดสรรให้แกคนพิการที่
แพทยรับรองและทําการวินิจฉัยแล้ววามีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ และมี
สิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นแล้ว
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจาย
เงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562   
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 64 ลําดับที่ 9

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสซึ่งจัดสรรให้แกผู้ป่วยเอดส
ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล ที่แพทยได้รับรองและทํา
การวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยูยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้
อุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว
 3842 ลว 30 มิถุนายน 2563
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 64 ลําดับที่ 10
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เงินสํารองจาย จํานวน 541,468 บาท

- เพื่อใช้จายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการ
ป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉิน เพื่อ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2550
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215
 ลว 6 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0533 ลว 27 มกราคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลว 8 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว 29 ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0820.3/ว 1218 ลว 28 เมษายน 2565
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 507,270 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)  
-พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับใบปี
งบประมาณรายจายประจําปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 22 ลว 23 พฤศจิกายน 2564  
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 65 ลําดับที่ 14

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทุงอรุณ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบในการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลทุงอรุณ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณขององคกร
ปกครองท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2565
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 65 ลําดับที่ 12
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สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว 2502 ลว 20 สิงหาคม 2553  
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 65 ลําดับที่ 13  

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,693,680 บาท

งบบุคลากร รวม 6,370,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,418,840 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 532,080 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล 1
 อัตรา และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 อัตรา 
-ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินเดือนเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
-เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนท้ายระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินเดือนเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
-ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินเดือนเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล 1 อัตรา 
-เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบ แทนท้ายระเบียบกระทรวงมหาด
 ไทย วาด้วยเงินเดือน เงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,704,840 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล 1 อัตรา  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  1
 อัตรา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 15
 อัตรา  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 1 อัตรา 
-ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินเดือนเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,951,840 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,379,840 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล รวม  6 อัตรา  
1.ปลัดองคการบริหารสวนตําบลระดับกลาง
2.รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลระดับต้น
3.หัวหน้าสํานักปลัดระดับต้น
4.นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
5.นิติกรปฏิบัติการ
6.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
-เป็นไปตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลว 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลระดับกลาง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลว 30 ธันวาคม 2558
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง จํานวน  3  อัตรา
1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลระดับกลาง
2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลระดับต้น
3. หัวหน้าสํานักปลัดระดับตั้น 
-เป็นไปตามระเบียบที่กําหนดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลว 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,188,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  11 อัตรา
1.ยาม
2.นักการภารโรง
3.พนักงานขับรถยนต
4.คนงานทั่วไป จํานวน 8 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลว 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 132,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงาน
จ้าง  จํานวน  11  อัตรา
1.ยาม
2.นักการภารโรง
3.พนักงานขับรถยนต 
4.คนงานทั่วไป จํานวน  8  อัตรา
-เป็นไปตามระเบียบที่กําหนดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลว 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 2,272,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 590,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแก อปท.ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ หรือเงิน
คาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด 
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา  ดวนมาก ที่ มท
 0804.4/ว 2185 ลว 20 เมษายน 2559 และตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสังหรือหนังสือสั่งการกําหนด

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งมอบหมายให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 หรือตามระเบียบหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง     
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คาเชาบ้าน จํานวน 240,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการคาเชาบ้านหรือเชาซื้อบ้านให้แก
พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได้ 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 45,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563

ค่าใช้สอย รวม 1,020,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายดังนี้
1.คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ฯลฯ
2.คาโฆษณาและเผยแพร คารับวารสารตางๆ เชน คาจัดทํา
ป้าย สิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ
3.คาธรรมเนียมตางๆ เชน คาธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน และคา
ใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการขอตรวจสอบแนวเขตที่ดิน ฯลฯ
4.คาจ้างเหมาบุคคลภายนอก และจ้างเหมาบริการตางๆ เชน คา
จ้างเหมากําจัดสิ่งปฏิกูล คาจ้างเหมากําจัดปลวก คาติดตั้งระบบ
อินเตอรเน็ตฯลฯ
5.คาเบี้ยประกันภัยตางๆ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จาย ดังนี้
1.คารับรองในการต้อนรับบุคคล คณะบุคคลที่มาเยี่ยมชม ตรวจ
งาน นิเทศงาน ฯลฯ
2.คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือการประชุมคณะ
กรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ
3.คาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธี นิทรรศการ พิธีทาง
ศาสนา กิจกรรมตางๆ หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกรณี
พิเศษ เชน งานรับเสด็จ งานเฉลิมฉลอง งานรัฐพิธี  งานพิธีการ
ทางศาสนาพุทธ  เชน การจัดซื้อเครื่องราชสักการะ เครื่องทอง
น้อย  เชิงเทียน แจกัน ดอกไม้ พานพุม เครื่องไทยธรรม  ธง
ชาติ  พระบรมฉายาลักษณ พวงมาลา วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวเนื่องใน
การจัดงานพิธีตางๆ ฯลฯ
 -โดยถือปฏิบัติตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลว 5 กุมภาพันธ 2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239
 ลว 21 กุมภาพันธ 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และ
รายจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชกรหรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก
สภาท้องถิ่น รวมถึงผู้ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561
 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการที่เกี่ยวข้อง 
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คาใช้จายในการเลือกตั้งขององคปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ คาวัสดุ
อุปกรณ คาเครื่องเขียน คาแบบพิมพตางๆ  คาเอกสาร และสิ่ง
พิมพ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาพาหนะ  คาป้ายประชาสัมพันธ รวมทั้งให้
ความรวมมือในการประชาสัมพันธ การณรงค หรือการให้ข้อมูล
ขาวสารแกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวม
ทางการเมืองในการเลือกตั้ง ตลอดจนคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็น ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค การบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวัน
ที่ 6 กรกฎาคม 2561
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/3 3842ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง
-แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 57 ลําดับ
ที่ 2 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐหรือรวมจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวยงานอื่น
ซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว โดยจายเป็น คาจัดซื้อไฟ
ประดับ  พระบรมฉายาลักษณ คาวัสดุ คาอุปกรณ คาจัดสถานที่
และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2562
  และตามอํานาจหน้าที่มาตรา 67 (8) แหง พ.ร.บ. สภาตําบล
และ องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 7)     
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  หน้าที่ 7
 ลําดับที่  3

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (๑๒ สิงหาคม)

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง (๑๒ สิงหาคม)โดยจายเป็น คาจัดซื้อไฟประดับ  พระ
บรมฉายาลักษณ คาวัสดุ คาอุปกรณ คาจัดสถานที่และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจําเป็น
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2562
  และตามอํานาจหน้าที่มาตรา 67 (8) แหง พ.ร.บ. สภาตําบล
และ องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 7)     
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  หน้าที่ 7
  ลําดับที่  4
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินีนาถ
(3 มิถุนายน)

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3
 มิถุนายน)โดยจายเป็น คาจัดซื้อไฟประดับ  พระบรมฉายา
ลักษณ คาวัสดุ คาอุปกรณ คาจัดสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องจําเป็น 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2562
  และตามอํานาจหน้าที่มาตรา 67 (8) แหง พ.ร.บ. สภาตําบล
และ องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 7)     
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 7
 ลําดับที่  5

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองคความรู้และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง อบต.ทุงอรุณ

จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณคาป้าย คาจ้างเหมายานพาหนะ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 5
 ลําดับที่ 1
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โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของเจ้าหน้าที่องคการบริหาร
สวนตําบลทุงอรุณ

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณคาป้าย ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 125 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบล  เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร ยาน
พาหนะ เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง ฯลฯ รวมถึงสิ่งกอสร้างที่
ชํารุด 
-โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าวัสดุ รวม 423,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถ
ซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  กรรไกร  ตรา
ยาง  ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ และประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น หรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท  ไม้บรรทัด คลิป แฟ้ม ธงชาติ แบบพิมพ ฯลฯ
 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
 ลว 7 พฤษภาคม 2563
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทรโขง ฯลฯ
 และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ฟิวส เทปพันสาย
ไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า  ฯลฯ รวมถึงวัสดุอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณประกอบหรือ
อะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเป็น การซอมบํารุงปกติ เชน ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง แผงวงจร ฯลฯ
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
 ลว 7 พฤษภาคม 2563
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน  ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม  กระติกน้ําเย็น ถัง
แก๊ส เตา ฯลฯ และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ผง
ซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ 
-โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
 ลว 7 พฤษภาคม 2563
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน ประแจ แมแรง  ฯลฯ และประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก เพลา สาย
ไมล  ฯลฯ รวมทั้งประเภทวัสดุอุปกรณประกอบหรือ
อะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับ
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ เชน เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต เบรก ครัช พวงมาลัย หม้อน้ํา ไฟหน้า แบตเตอรี่ ล้อ ฯลฯ
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
 ลว 7 พฤษภาคม 2563
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เกียร  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
-โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2
 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
 ลว 7 พฤษภาคม 2563
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ ฯลฯ และประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับ
การซอมแซมบํารุงรักษาที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสก  แป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เชน RAM เมาส (Mouse) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) ฯลฯ 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
 ลว 7 พฤษภาคม 2563
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วัสดุอื่น จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆที่ไมสามารถจัดเข้ากลุมวัสดุอื่นได้
แตจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติราชการ
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
 ลว 7 พฤษภาคม 2563

ค่าสาธารณูปโภค รวม 239,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 130,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทุง
อรุณ ประปาองคการบริหารสวนตําบลทุงอรุณ  หอประชุม
องค การบริหารสวนตําบลทุงอรุณ และอาคารตางๆ ฯลฯ  

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา น้ําบาดาล ที่ใช้ในสํานักงานและอาคาร
ตางๆ

คาบริการโทรศัพท จํานวน 4,000 บาท

-เพื่อจายเพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน และให้หมายความรวม
ถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมาย
โทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ 

คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย คาฝากสงไปรษณียภัณฑเป็นราย
เดือน คาสงจดหมาย ฯลฯ 
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอรเน็ต คาใช้จายตาง ๆ ในการใช้
ระบบอินเตอรเน็ตในการปฏิบัติงาน และให้บริการแกประชาชน
ขององคการบริหารสวนตําบลทุงอรุณ และการสื่อสารอื่นๆ

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจดทะเบียนโดเมนเนม คาพื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน
เว็บไซทของอบต.ทุงอรุณตลอดจนคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง  

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงซอมแซม
ครภัณฑ ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล เชน เครื่องถาย
เอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร ยานพาหนะ เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องเสียง ฯลฯ รวมถึงสิ่งกอสร้างที่ชํารุด -โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง  
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งบเงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่น จํานวน 11,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกองคการบริหารสวนตําบลโชค
ชัย ตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตอําเภอโชคชัย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1791 ลว 3 เมษายน 2560
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 5426 ลว 24 กันยายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6162
 ลว15 ตุลาคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลว 14 สิงหาคม 2563
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า ที่ 59 ลําดับที่ 2

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างสํารวจประเมินความพึงพอใจของประชาชน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการให้หนวยงานหรือองคกรที่เป็นกลางทํา
การประเมินสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการขององคการ
บริหารสวนตําบลทุงอรุณ  
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 59 ลําดับที่ 1
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 880,912 บาท
งบบุคลากร รวม 687,912 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 687,912 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 442,320 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน  1
  อัตรา ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลว 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 245,592 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหนง ผู้ชวย
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 1 อัตรา 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลว 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 193,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 143,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 58,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแก อปท.ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ หรือเงิน
คาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งมอบหมายให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขอองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง   

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการคาเชาบ้านหรือเชาซื้อบ้านให้แก
พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได้ 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสังการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายดังนี้
1.คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ฯลฯ
2.คาโฆษณาและเผยแพร คารับวารสารตางๆ เชน คาจัดทํา
ป้าย สิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ
3.คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ
4.คาจ้างเหมา เชน คาจ้างเหมาบริการตางๆ เชน คาจ้างเหมา
กําจัดสิ่งปฏิกูล คาจ้างเหมากําจัดปลวก ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และ
รายจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียกระทรวงมหาด ไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที4่) พ.ศ.2561
 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและ
แก้ไขเพิ่มเติม 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐหรือรวมจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวยงานอื่น
ซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถ
ซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  กรรไกร  ตรา
ยาง  ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ และประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ  สมุด ซองเอกสาร ตลับ น้ําหมึก
ปริ้นท  ไม้บรรทัด คลิป แฟ้ม ธงชาติ แบบพิมพ ฯลฯ 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
 ลว 7 พฤษภาคม 2563
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล หมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ ฯลฯ และประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับ
การซอมแซมบํารุงรักษาที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสก  แป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เชน RAM เมาส (Mouse) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) ฯลฯ 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
 ลว 7 พฤษภาคม 2563
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,592,688 บาท
งบบุคลากร รวม 2,436,288 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,436,288 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,839,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล รวม  5 อัตรา  
1.ผู้อํานวยการกองคลัง
2.นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
3.เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน  
4.เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
5.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปก./ชง.
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลว 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้อํานวยการกอง
คลัง  จํานวน 1 อัตรา ตามระเบียบที่กําหนดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลว 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 553,596 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา 
1.ผู้ชวยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
2.ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
3.ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลว 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 1,092 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ ตามระเบียบที่กําหนด
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลว 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 1,112,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 432,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 182,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแก อปท.ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ หรือเงิน
คาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งมอบหมายให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 หรือตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง   

คาเชาบ้าน จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการคาเชาบ้านหรือเชาซื้อบ้านให้แก
พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ2562 และตามกฎหมาย ระเบียบ  หรือหนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 590,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายดังนี้       
1. คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ฯลฯ       
2.คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาบอกรับ
วารสาร ตางๆ เชนคาจัดทําป้าย สิ่งพิมพตางๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  และ
รายจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง  รวมถึงผู้ได้รับคําสั่งให้เดินทาง
ไปราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 4)พ.ศ. 2561 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

วันที่พิมพ : 20/9/2565  15:59:39 หน้า : 32/118



คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐหรือรวมจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวยงานอื่น
ซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานตามโครงการฯ เชน คาสํารวจข้อมูล คา
คียข้อมูลเพื่อนําไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ 
    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.3
/ว462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.3/ว67 ลงวันที่ 9
 มกราคม 2555  
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.3
/ว 483 ลงวันที่  19  กุมภาพันธ 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ 2566-2570) หน้าที่ 7
  ลําดับที่ 58 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบล  เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่อง
ปรับอากาศ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 
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ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก  กรรไกร  ตรายาง  ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ และประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท  ไม้บรรทัด คลิป แฟ้ม ธงชาติ แบบพิมพ ฯลฯ
 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
 ลว 7 พฤษภาคม 2563
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ ฯลฯ และประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับ
การซอมแซมบํารุงรักษาที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสก  แป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เชน RAM เมาส (Mouse) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) ฯลฯ 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
 ลว 7 พฤษภาคม 2563

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวง
ตรา ไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย คาฝากสงไปรษณียภัณฑเป็น
รายเดือน ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 44,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก จํานวน 22,400 บาท

1.ตู้เหล็ก แบบ 2 บานเลื่อน (บานเลื่อนกระจก) ขนาดไมน้อย
กวา 118 x 0.40 x 0.87 ซม.(กxลxส) จํานวน 2 ตู้ ๆละ 5,500
 บาท  เป็นเงิน  11,000 บาท     
2.ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ ๆละ 5,700 บาท เป็น
เงิน 11,400 บาท     
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)     
 -รายการที1่ คุณลักษณะนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ     
 -รายการที2่ คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑเดือน
ธันวาคม 2564     
     
      

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1เครื่อง จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 คุณลักษณะพื้นฐาน  
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน(12Thread) และมี
เทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง(Turbo Boost หรือ Max Boost)  โดยมี
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด  ไมน้อยกวา 4.2 GHz จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง(CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 8 MB     
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา  ดังนี้  
1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา  ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
2)มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ GraphicsProcessing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GBหรือ 
3)มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB  
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB   
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid Stat Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย       
-มี DVD-RW หรือดีกวา  จํานวน 1 หนวย        
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง          
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง   
- มีแป้นพิมพและเมาส          
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว  จํานวน 1 หนวย     
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564) 
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 474,440 บาท
งบบุคลากร รวม 382,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 382,560 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 382,560 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา  ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลว 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 91,880 บาท
ค่าตอบแทน รวม 81,880 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 31,880 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแก อปท.ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ หรือเงิน
คาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องกําหนด
ไว้

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก พนักงานสวนตําบล  ที่ได้รับคําสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขอองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือตามระเบียบหนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง  
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คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการคาเชาบ้านหรือเชาซื้อบ้านให้แก
พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได้ 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ  คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  และ
รายจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล ผู้ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2561 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
และแก้ไขเพิ่มเติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐหรือรวมจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวยงานอื่น
ซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 467,510 บาท

งบบุคลากร รวม 411,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 411,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 291,240 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล จํานวน 1
  อัตรา ตําแหนง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชํานาญงาน  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลว 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 1
 อัตรา ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  ตามกรอบ
แผนอัตรากําลัง 3 ปี
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลว 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา   ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา  ตามระเบียบที่กําหนดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลว 30 ธันวาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 56,270 บาท
ค่าตอบแทน รวม 41,270 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 33,270 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแก อปท.ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ หรือเงิน
คาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งมอบหมายให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขอองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือตามระเบียบหนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง   

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายดังนี้       
1. คาถายเอกสาร เย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ       
2.คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาบอกรับ
วารสาร  คาจัดทําป้าย สิ่งพิมพตางๆ  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบล  เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร ยาน
พาหนะ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ รวมถึงสิ่งกอสร้าง ที่ชํารุด โดยถือ
ปฏิบัติ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
หนังสือสังการที่เกี่ยวข้อง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 290,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทน คาป่วยการ กรณีสั่งใช้อาสามัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมาย 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560
-ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2560
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ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายดังนี้       
1. คาถายเอกสาร เย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ       
2.คาโฆษณาและเผยแพร  คาจัดทําป้าย สิ่งพิมพตางๆ คาจ้าง
เหมาบริการในการดําเนินการตามภารกิจการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อให้บริการประชาชนเนื่องในเทศกาลปี
ใหม

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน คา
วัสดุ คาป้ายประชาสัมพันธ  คาสถานที่  คาเต็นท หรือคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามอํานาจหน้าที่มาตรา 67 (4) แหง พ.ร.บ
.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
-โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลว 22 กันยายน 2557 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว4202 ลว 25 ธันวาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลว 28
 มิถุนายน 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 1123 ลว 9 เมษายน 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 4024 ลว 28 ธันวาคม 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 694 ลว 2 เมษายน 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 3048 ลว 2 21 ธันวาคม 2564
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 61ลําดับที่ 2
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โครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อให้บริการประชาชนเนื่องในเทศกาล
สงกรานต

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน คา
วัสดุ คาป้ายประชาสัมพันธ  คาสถานที่  คาเต็นท หรือคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามอํานาจหน้าที่มาตรา 67 (4) แหง พ.ร.บ
.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
-โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลว 22 กันยายน 2557 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว4202 ลว 25 ธันวาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลว 28
 มิถุนายน 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 1123 ลว 9 เมษายน 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 4024 ลว 28 ธันวาคม 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 694 ลว 2 เมษายน 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 3048 ลว 2 21 ธันวาคม 2564
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 61ลําดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมจัดตั้งหรือฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 61 ลําดับที่ 3

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันและระงับไฟป่าแบบ
บูรณาการ

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย ฯลฯ
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 60 ลําดับที่ 1
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โครงการอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลว 13 กุมภาพันธ 2563
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 60 ลําดับที่ 4

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย อปพร. ประกอบด้วย
วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมี
อายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้ว
ไมคุ้มคา เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกงผ้า เครื่องหมายยศและ
สังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2560 หนังสือ
สังการที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน ทอสงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณดับไฟป่า ฯลฯ ฯ และ
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิง ฯลฯ 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
 ลว 7 พฤษภาคม 2563
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วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุจราจรประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน สัญญาณไฟกระพริบ กรวย แผงกั้นจราจร ป้าย
เตือน ฯลฯ ฯ และวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ยางชะลอ
ความเร็วรถ สติ๊กเกอรติดรถหรือพาหนะฯลฯ 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
 ลว 7 พฤษภาคม 2563

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,504,055 บาท

งบบุคลากร รวม 1,240,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,240,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,038,900 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลจํานวน 3 อัตรา  
1.ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
2.นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)
3.เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลว 30 ธันวาคม 2558 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา  จํานวน 1 อัตรา ตามระเบียบที่กําหนดและอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลว 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 155,856 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  1
  อัตรา ได้แก ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 3,564 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ได้แก ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลว 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 219,735 บาท
ค่าตอบแทน รวม 53,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแก อปท.ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ หรือเงิน
คาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งมอบหมายให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขอองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือตามระเบียบหนังสือสังการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง   

ค่าใช้สอย รวม 58,735 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายดังนี้    
1. คาถายเอกสาร เย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ    
2.คาจ้างเหมาบริการ คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียม
ตางๆ คาบอกรับวารสาร คาจัดทําป้าย สิ่งพิมพตางๆ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

1. คารับรอง 
-เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ  คาใช้จายอื่นที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการ
รับรอง การต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน
หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
รวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลว 5
 กุมภาพันธ 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลว 21
 กุมภาพันธ 2565
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,735 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก  และรายจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง  ผู้ได้รับคําสั่งให้เดิน
ทางไปราชการ 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียกระทรวงมหาด ไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐหรือรวมจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวยงานอื่น
ซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบล  เชน  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
 รวมถึงสิ่งกอสร้างที่ชํารุด
-โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาด ไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถ
ซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  กรรไกร  ตรา
ยาง  ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ และประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท  ไม้บรรทัด คลิป แฟ้ม ธงชาติ แบบพิมพ ฯลฯ
 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
 ลว 7 พฤษภาคม 2563
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน  ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม  กระติกน้ําเย็น ถัง
แก๊ส เตา ฯลฯ และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ผง
ซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ 
-โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
 ลว 7 พฤษภาคม 2563
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ ฯลฯ และประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับ
การซอมแซมบํารุงรักษาที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสก  แป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เชน RAM เมาส (Mouse) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) ฯลฯ 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
 ลว 7 พฤษภาคม 2563

ค่าสาธารณูปโภค รวม 23,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.ทุงอรุณ 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการทางด้านโทรคมนาคม คาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้บริการอินเตอรเน็ตและการสื่อสารตางๆ
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งบลงทุน รวม 44,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,000 บาท
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

1.เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 
เครื่อง

จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊กสําหรับงานประมวล
ผล คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้   
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก(4 core)และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณ    
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย    
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบCache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB    
 -มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB     -มีหนวยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดี
กวา ขนาดความจุไมน้อยกา 8 GB    
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State  Drive ขนาดความจุ    
ไมน้อยกวา 250 GB  จํานวน 1 หนวย    
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366x768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว    
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง    
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง   
 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/10/1000 Base-T หรือดีกวาแบบติดตั้งภาย
ใน(Internal) หรือภาย   
นอก (External) จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง    
-สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และBluetooth 
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564    
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2. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 
1เครื่อง

จํานวน 22,000 บาท
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-เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน(12Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง(Turbo Boost หรือ Max Boost)  โดยมีสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด  ไมน้อยกวา 4.2 GHz จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง(CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 8 MB     
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา  ดังนี้  
1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา  ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
2)มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ GraphicsProcessing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GBหรือ 
3)มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB  
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB   
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid Stat Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย       
-มี DVD-RW หรือดีกวา  จํานวน 1 หนวย        
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง          
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง   
- มีแป้นพิมพและเมาส          
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว  จํานวน 1 หนวย     
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564)                          
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,487,590 บาท
งบบุคลากร รวม 2,056,056 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,056,056 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,255,680 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการครู จํานวน 4 อัตรา  
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลว 30 ธันวาคม 2558 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการให้แกข้าราชการครูของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุงอรุณ และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปอ
พราน 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยาฐานะ และเงินประจําตําแหนง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาด้วยบําเหน็จความชอบสําหรับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2550 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
-หนังสือกระทรวงการคลังดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 158 ลว. 25
 กันยายน 2560
-หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร
 0506/16951 ลว 20 พฤศจิกายน 2551 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 608,376 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป จํานวน  4  อัตรา ได้แก
1.ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
2.ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก
- พนักงานจ้างทั่วไป
1.ผู้ดูแลเด็ก
2.คนงานทั่วไป
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 2 อัตรา
1.ผู้ดูแลเด็ก  
2.คนงานทั่วไป  
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลว 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 2,075,334 บาท
ค่าตอบแทน รวม 108,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแก อปท.ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ หรือเงิน
คาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งมอบหมายให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขอองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือตามระเบียบหนังสือสังการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง   
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 735,213 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 6,263 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก  และรายจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง  ผู้ได้รับคําสั่งให้เดิน
ทางไปราชการ 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียกระทรวงมหาด ไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐหรือรวมจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวยงานอื่น
ซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
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โครงการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบ
ต.ทุงอรุณ

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฯ เชน คาพาหนะ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยว
ข้องตามอํานาจหน้าที่มาตรา 67 (5) แหง พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่71 ลําดับที่ 23

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 653,950 บาท
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1.คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก รวม 2  ศูนย    
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปอพราน จํานวน  41 คน ๆ ละ 1,700
 บาท  เป็นเงิน 69,700 บาท 
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.ทุงอรุณ จํานวน  41 คน ๆ ละ 1,700
 บาท เป็นเงิน  69,700 บาท รวมเป็นเงิน 139,400 บาท 
2. คาใช้จายในการจัดการศึกษา (สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก รวม 2  ศูนย ) ได้แก คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คา
เครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปอพราน  จํานวน  41 คน ๆ ละ 1,130
 บาท  เป็นเงิน 46,330 บาท 
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.ทุงอรุณ  จํานวน  41 คน ๆ ละ  1,130
 บาท เป็นเงิน 46,330  บาท รวมเป็นเงิน 92,660 บาท  
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 69-70 ลําดับ
ที่ 13/14/15/16/17
3.คาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รวม 2
  ศูนย จํานวน  245 วัน (2 ภาคเรียน)  
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปอพราน  จํานวน  41 คน ๆ ละ 21
 บาท เป็นเงิน 210,945 บาท 
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.ทุงอรุณ  จํานวน 41 คน ๆ ละ  21
  บาท เป็นเงิน  210,945 บาท รวมเป็นเงิน 421,890 บาท 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี้
-ตามอํานาจหน้าที่มาตรา 67 (5) แหง พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2174 ลง
วันที่ 13 เมษายน 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
-แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570 หน้าที่66ลําดับที่ 1 
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โครงการสนับสนุนเครื่องใช้สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบ
ต.ทุงอรุณ

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนเครื่องใช้สําหรับ
เด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ทุงอรุณ เชน คาเครื่อง
นอน คาผ้ากันเปื้อน คาสบู ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง  ตามอํานาจหน้าที่มาตรา 67 (5) แหง พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 67 ลําดับที่ 6

โครงการหนูน้อยฟันดีศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ทุงอรุณ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฯ เชน คาเคลือบฟูออ
ไรด ป้ายประชาสัมพันธ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตามอํานาจ
หน้าที่มาตรา 67 (5) แหง พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ลําดับที่  7 หน้าที่ 67
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ค่าวัสดุ รวม 1,232,121 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,232,121 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)     ดังนี้
1.อาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) อนุบาล - ประถมศึกษาปี
ที่ 6 จํานวน 561 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน  260
 วัน  เป็นเงิน  1,074,991 บาท แบงเป็น
1.1โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน จํานวน 24 คน อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 45,989 บาท
1.2โรงเรียนบ้านดอนเกตุ จํานวน 151 คนอัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 289,347 บาท 
1.3โรงเรียนโนนปอแดง จํานวน 73 คนอัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 139,883 บาท
1.4โรงเรียนบ้านหนองปรึก จํานวน 71 คนอัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 136,051 บาท
1.5โรงเรียนบ้านปอพราน จํานวน 198 คนอัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 379,408 บาท
1.6โรงเรียนบ้านดะแลง จํานวน 44 คนอัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 84,313 บาท 
-(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิุนา ยน 2565)
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 66 ลําดับที่ 4
2.อาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ทุง
อรุณ จํานวน 82 คน  แบงเป็น
2.1ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุงอรุณ จํานวน 41 คน อัตราคน
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  78,565 บาท
2.2ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปอพราน จํานวน 41 คน อัตราคน
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  78,565 บาท รวมทั้งสิ้น 
157,130 บาท 
-(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิุนายน 2565)
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 66 ลําดับที่ 2
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,356,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,356,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 2,356,200 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามโครงการอาหารกลาง
วันให้แกโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมกการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.)ในเขตพื้นที่ รวม 6 โรงเรียน จํานวนนักเรียน 561
 คน ในอัตราคนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน แบงเป็น
1โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน จํานวน 24 คน เป็นเงิน 100,800
 บาท
2โรงเรียนบ้านดอนเกตุ จํานวน 151 คน เป็นเงิน 634,200 บาท 
3โรงเรียนโนนปอแดง จํานวน 73 คน เป็นเงิน 306,600 บาท
4โรงเรียนบ้านหนองปรึก จํานวน 71 คนเป็นเงิน 298,200 บาท
5โรงเรียนบ้านปอพราน จํานวน 198 คน เป็นเงิน 831,600 บาท
6โรงเรียนบ้านดะแลง จํานวน 44 คนเป็นเงิน 184,800 บาท 
-(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 66 ลําดับที่ 3
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 512,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 112,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 112,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ  โดย
จายเป็นคาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหารเครื่อง
ดื่ม และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามอํานาจหน้าที่มาตรา 67 (5) แหง พ.ร.บ.สภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 -แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 70  ลําดับที่ 18 

โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ทุง
อรุณ

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติฯ โดย
จายเป็นคาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหารเครื่อง
ดื่ม และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามอํานาจหน้าที่มาตรา 67 (5) แหง พ.ร.บ.สภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 70  ลําดับที่ 19 
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โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ทุงอรุณ จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดกิจกรรมไหว้ครูศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด อบต.ทุงอรุณ โดยจายเป็นคาป้ายประชาสัมพันธ คา
วัสดุอุปกรณ  คาอาหารเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามอํานาจหน้าที่มาตรา 67 (5) แหง พ.ร.บ.สภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 -แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 71  ลําดับที่ 20 

งบลงทุน รวม 400,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 400,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงซอมแซมหลังคาพร้อมฝ้าเพดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลทุงอรุณ

จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปรับปรุงซอมแซมหลังคาพร้อมฝ้า
เพดานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทุงอรุณโดยมี
รายละอียดตามประมาณราคาและรูปแบบรายการของอบต.ทุง
อรุณ )
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 30
 ลําดับที่ 90
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 164,420 บาท

งบบุคลากร รวม 159,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 159,420 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 142,140 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1
 อัตรา ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปี
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลว 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 17,280 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าพนักงานสาธารณ
สุข ตามระเบียบที่กําหนดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลว 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายดังนี้
1.คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ฯลฯ
2.คาโฆษณาและเผยแพร คารับวารสารตางๆ เชน คาจัดทํา
ป้าย สิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ
3.คาจ้างเหมา เชน คาจ้างเหมาบริการตางๆ 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 770,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ปฏิบัติ
หน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่  จํานวน 2
  คน ทั้งนี้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย พ.ศ. 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว.0803ลงวันที่ 6
 กุมภาพันธ 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318 ลง
วันที่ 21 เมษายน 2564

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกตําบลทุงอรุณ จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือด
ออกตําบลทุงอรุณ โดยจายเป็นคาเอกสาร  คาน้ํายากําจัดยุง เด
ลต้าเมททริน ทรายอะเบท  คาจ้างพนหมอกควัน คาน้ํามัน คา
ป้ายโครงการ คาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม  และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามอํานาจหน้าที่มาตรา 67 (3) แหง พ.ร.บ
.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลว
 15 มีนาคม 2553
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 73 ลําดับที่ 3
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โครงการป้องกัน ควบคุม และระงับโรคติดตอ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการป้องกันควบคุมและระงับโรค
ติดตอ โดยจายเป็นคาวัสดุ  คาวิทยากร คาป้ายโครงการ คา
อาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 73 ลําดับที่ 1

โครงการป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย โดย
จายเป็นคาเอกสาร  คาวิทยากร คาป้ายโครงการ คา
อาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 73 ลําดับที่ 4

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระนางเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณอัครกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานศาสตราจารย  ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เชน คาใช้จายในการสํารวจ
สัตว วัสดุอุปกรณ  คาตอบแทนวิทยากร คาป้ายโครงการ หรือคา
ใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามอํานาจหน้าที่มาตรา 67 (3) แหง พ
.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 0120 ลว 12 มกราคม 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1745 ลว 31 สิงหาคม 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลว 10 เมษายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 74 ลําดับที่ 6
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โครงการสํารวจสัตวเลี้ยงและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานฯ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสํารวจสัตวเลี้ยงและป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯสําหรับคาใช้จายในการสํารวจสัตว
และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบล ปีละ 2 ครั้ง ตลอดคาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัสดุ
อุปกรณ  คาตอบแทนวิทยากร คาป้ายโครงการ หรือคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามอํานาจหน้าที่มาตรา 67 (3) แหง พ.ร.บ
.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 0120 ลว 12 มกราคม 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1745 ลว 31 สิงหาคม 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลว 10 เมษายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 74 ลําดับที่ 5
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประเภทวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน ปรอทวัดไข้  กระบอกตวง ฯลฯ และประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน สําลี และผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล  เคมีภัณฑ  น้ํายาตางๆ ถุงมือ  ฯลฯ
-โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
 ลว 7 พฤษภาคม 2563
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งบเงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 1-17 จํานวน 340,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระ
ราชดําริสาธารณสุข ในเขตพื้นที่ หมูที่ 1-17 ในกิจกรรมตางๆ ให้
มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของแตละพื้นที่ เชน คาใช้
จายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการ
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใช้จาย
สําหรับการอบรม การสัมมนา การรณรงค การเผยแพรประชา
สัมพันธหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว 1504 ลว 22 พฤษภาคม 2563
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 9
 ลําดับที่ 1

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 465,780 บาท

งบบุคลากร รวม 402,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 402,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 402,720 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา  ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลว 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 63,060 บาท
ค่าตอบแทน รวม 43,060 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 33,560 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแก อปท.ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ หรือเงิน
คาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งมอบหมายให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ
 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขอองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือตามระเบียบหนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง   

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 6,500 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายดังนี้
1.คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ฯลฯ
2.คาโฆษณาและเผยแพร คารับวารสารตางๆ เชน คาจัดทํา
ป้าย สิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ
3.คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ
4.คาจ้างเหมา เชน คาจ้างเหมาบริการตางๆ  คาจ้างเหมากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาจ้างเหมากําจัดปลวก 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก และรายจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล ผู้ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการ 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2561 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการที่เกี่ยวข้อง

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐหรือรวมจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวยงานอื่น
ซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดรถรับ-สงเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลทุงอรุณ

จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างรถบริการรับ-สงเด็กให้กับเด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลทุงอรุณ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชน พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2561 ในด้านการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 2145 ลว 11 ตุลาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลว
 29 พฤศจิกายน 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว 24 ลว4 มกราคม 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 62 ลําดับที่ 1
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โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทํางานชวงปิดภาคฤดูร้อน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้าง(เงินชวยเหลือ) ให้กับเด็กนักเรียน นัก
ศึกษา ในชวงปิดภาคเรียน เพื่อสงเสริมการใช้เวลาวางให้เกิด
ประโยชน ฝึกทักษะเรียนรู้ ประสบการณการทํางาน และชวยหา
รายได้ชวยเหลือครอบครัว 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชน พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2561 ในด้านการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 2145 ลว 11 ตุลาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลว
 29 พฤศจิกายน 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว 24 ลว4 มกราคม 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 62 ลําดับที่ 2

โครงการฝึกอบรมสภาเด็กตําบลทุงอรุณ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมสภาเด็ก
ตําบลทุงอรุณได้แก คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาป้าย และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 63 ลําดับที่  7
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โครงการสงเสริมการดําเนินงานด้านอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก สตรี 
คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนพิการ หรือประชาชนทัุ้วไป

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฯ ได้แก คา
วิทยากร คาวัสดุ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้
จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชน พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2561 ในด้านการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 2145 ลว 11 ตุลาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลว
 29 พฤศจิกายน 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว 24 ลว4 มกราคม 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 63 ลําดับที่ 5

โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสภายใน
ตําบล

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฯ ได้แก คา
วิทยากร คาวัสดุ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้
จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชน พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2561 ในด้านการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 2145 ลว 11 ตุลาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลว
 29 พฤศจิกายน 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว 24 ลว4 มกราคม 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 62 ลําดับที่ 4
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,206,307 บาท

งบบุคลากร รวม 1,849,807 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,849,807 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,160,040 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล รวม  3  อัตรา 
1.ผู้อํานวยการกองชาง
2.นายชางโยธาชํานาญงาน
3.เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน             
   ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลว 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้อํานวยการกองชาง จํานวน 
1 อัตรา ตามระเบียบที่กําหนดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลว 30 ธันวาคม 2558  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 599,767 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป จํานวน 5 อัตรา
1.ผู้ชวยนายชางโยธา    
2.คนงานทั่วไป จํานวน 4 อัตรา 
  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลว 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน  4  อัตรา ตามระเบียบที่
กําหนดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลว 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 1,306,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 516,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 458,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประ
โยชนแกอปท.ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ หรือเงินคา
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือกรรมการที่ได้รับแตงตั้งให้
ปฏิบัติงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือ ตามที่มีระเบียบ
หนังสือสั่งการกําหนดไว้ให้สามารถเบิกคาใช้จายนี้ได้ เชน คณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ควบคุม
งาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
-โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวน  ที่สุด ที่ กค
 0402.5 /3156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ และ
กฎหมาย หนังสือสังการที่เกี่ยวข้อง
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คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการคาเชาบ้านหรือเชาซื้อบ้านให้แก
พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได้ 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ2562 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสังการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 355,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 265,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายดังนี้
1.คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ฯลฯ
2.คาโฆษณาและเผยแพร คารับวารสารตางๆ เชน คาจัดทํา
ป้าย สิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ
3.คาธรรมเนียมตางๆ เชน คาธรรมเนียมการขอตรวจสอบแนวเขต
ที่ดิน ฯลฯ
4.คาจ้างเหมาบริการตางๆ ซึ่งเป็นงานในภารกิจหน้าที่ของกอง
ชาง เชน คาจ้างเหมาเครื่องจักรกล รถแบคโฮ รถเกด สําหรับการ
กําจัดวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศนในแหลงน้ํา ถนนรางระะบายน้ํา เพื่อ
แก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน และอื่นๆเป็นต้น
5.คาเบี้ยประกันภัยตางๆ
6.คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอ
สร้าง ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก  และรายจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ผู้ได้รับคําสั่งให้เดิน
ทางไปราชการ 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2561 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 18,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐหรือรวมจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวยงานอื่น
ซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบล  เชน เครื่องถายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร ยาน
พาหนะ เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง ฯลฯ รวมถึงสิ่งกอสร้างที่
ชํารุด  
-โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถ
ซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  กรรไกร  ตรา
ยาง  ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ และประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท  ไม้บรรทัด คลิป แฟ้ม ธงชาติ แบบพิมพ ฯลฯ
 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
 ลว 7 พฤษภาคม 2563
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทรโขง ฯลฯ
 และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ฟิวส  สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า  ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบหรือ
อะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับ
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ เชน ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง แผงวงจร ฯลฯ
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
 ลว 7 พฤษภาคม 2563
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน ประแจ แมแรง  ฯลฯ และประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก เพลา สาย
ไมล  ฯลฯ รวมทั้งประเภทวัสดุอุปกรณประกอบหรือ
อะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับ
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ เชน เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต เบรก ครัช พวงมาลัย หม้อน้ํา ไฟหน้า แบตเตอรี่ ล้อ ฯลฯ
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
 ลว 7 พฤษภาคม 2563
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน  น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนชิน  น้ํามันจารปี น้ํามันเครื่อง  ก๊าซฯลฯ ตลอดจน
สําหรับเครื่องจักรกล ยานพาหนะ ครุภัณฑของหนวยงานอื่นที่เข้า
มาดําเนินงานในพื้นที่ตามคําร้องขอขององคการบริหารสวนตําบล
ทุงอรุณซึ่งเป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ 
-โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2
 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
 ลว 7 พฤษภาคม 2563
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคง
สภาพเดิม เชน สี พูกัน ฟิลม เมมโมรี่การดฯลฯ 
-โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2
 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
 ลว 7 พฤษภาคม 2563
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ ฯลฯ และประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับ
การซอมแซมบํารุงรักษาที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสก  แป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เชน RAM เมาส (Mouse) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) ฯลฯ 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
 ลว 7 พฤษภาคม 2563
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วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆที่ไมสามารถจัดเข้ากลุมวัสดุอื่นได้
แตจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติราชการ
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
 ลว 7 พฤษภาคม 2563

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสาธารณะและสถานที่อื่นๆเป็นกิจกรรมหรือ
กรรมสิทธิ์ขององคการบริหารสวนตําบลทุงอรุณ

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงซอมแซม
ครุภัณฑ ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล  เชน เครื่องถาย
เอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร ยานพาหนะ เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องเสียง ฯลฯ รวมถึงสิ่งกอสร้าง ที่ชํารุด 
-โดยถือปฏิบัติ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการที่เกี่ยวข้อง 
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 400,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตตําบลทุงอรุณ หมูที่ 1-17 จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตตําบลทุงอรุณ หมู
ที่ 1-17 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 1791 ลว
 3 เมษายน 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 5426 ลว
 24 กันยายน 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 6192 ลว
 15 ตุลาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 4750 ลว
 14 สิงหาคม 2563
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1ลําดับที่ 1
 หน้าที่ 60
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรณรงคคัดแยกขยะมูลฝอย จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีคา
ใช้จายได้แก คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คา
ป้าย ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ
.ศ. 2557 และตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0810.5
/ว 627  ลว 7 มีนาคม 2561
-ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560
 ลว 18 ตุลาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท0810.5/ว 0263 ลว
 16 มกราคม 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 121 ลําดับที่ 1
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 413,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการโคราชเมืองสะอาด (ทุงอรุณนาอยู) จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการโคราชเมืองสะอาดโดยมีคาใช้
จายได้แก คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คา
ป้าย ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2557 และตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0810.5
/ว 627  ลว 7 มีนาคม 2561
-ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560
 ลว 18 ตุลาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท0810.5/ว 0263 ลว
 16 มกราคม 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 120 ลําดับที่ 2

โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบ้านและประชาคมตําบลเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการโคราชเมืองสะอาดโดยมีคาใช้
จายได้แก คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย ฯลฯ และ
คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว856 ลว
 12 มีนาคม 2553
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 58 ลําดับที่ 6
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โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฯโดยมีคาใช้จายได้แก คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาป้าย ฯลฯ และคา
ใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น   พ.ศ. 2557 และตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634  ลว 22 กันยายน 2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 661  ลว 9 มีนาคม2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  หน้าที่ 61 ลําดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอยางยั่งยืน จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฯโดยมีคาใช้จายได้แก คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาป้าย ฯลฯ และคา
ใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น   พ.ศ. 2557 และตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234
  ลว 7 มีนาคม 2560
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 6
 ลําดับที่ 2
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โครงการสงเสริมการดําเนินงานด้านการพัฒนาองคความรู้ในการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัคร ผู้นําชุมชน คณะกรรมการตางๆภายใต้
หน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฯโดยมีคาใช้จายได้แก คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาป้าย ฯลฯ และคา
ใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
 พ.ศ. 2557 และตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234
  ลว 7 มีนาคม 2560
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 57ลําดับที่ 5

โครงการสงเสริมการพัฒนากลุมอาชีพ หมูที่ 1-17 ตําบลทุงอรุณ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฯโดยมีคาใช้จายได้แก คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาป้าย ฯลฯ และคา
ใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
 พ.ศ. 2557 และตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 2145  ลว 11 ตุลาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768
  ลว 29 พฤศจิกายน 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว 24 ลว 4 มกราคม 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 122 ลําดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 43,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 43,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนสภาองคกรชุมชนตําบลทุงอรุณ จํานวน 43,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสภาองคกรชุมชนตําบลทุงอรุณ ตาม
โครงการที่จัดกิจกรรมในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว 1504 ลว 22 พฤษภาคม 2563
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 59 ลําดับที่ 3

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 370,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด "ทุงอรุณเกมส" จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนผู้ตัดสิน เงิน
รางวัล คาป้ายประชาสัมพันธ และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2564
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 71 ลําดับที่ 21
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โครงการจัดกิจกรรมกีฬาสีของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรม
กีฬาสีของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2564
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 71 ลําดับที่ 22

โครงการจัดงานแขงขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานแขง
ขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธเชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ป้ายประชาสัมพันธ และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2564
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 62
 ลําดับที่ 2

โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬาหมูบ้าน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการจัดซื้อ
อุปกรณกีฬาหมูบ้าน เชน ฟุตบอล ตระกร้อ เปตอง ฯลฯ  และคา
ใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2564
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 72 ลําดับที่ 24
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมกีฬาเยาวชนตําบลทุงอรุณ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพทางการ
ศึกษาโชคชัย 2 ตามโครงการสงเสริมกีฬาเยาวชนตําบลทุงอรุณ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลว
 3 เมษายน 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลว
 24 กันยายน 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 6192 ลว
 15 ตุลาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลว
 14 สิงหาคม 2563
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 72 ลําดับที่ 25
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 480,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 480,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมงานประเพณีเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกิจกรรมงานประเพณีเข้า
พรรษา  โดยจายเป็นคาจัดงาน  คาแตงรถ เครื่องดื่ม  คา
อุปกรณ  คาจัดสถานที่  หรือ คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องจําเป็น 
-เป็นไปตามอํานาจหน้าที่มาตรา 67 (8) แหง พ.ร.บ. สภาตําบล
และ องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2564
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 125 ลําดับที่ 4
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โครงการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดงานวันลอยกระทงโดยจาย
เป็นคาจัดสถานที่คาอาหารและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ  คา
วัสดุอุปกรณ คาเวที เครื่องขยายเสียง หรือคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง ตามอํานาจหน้าที่มาตรา67 (8) แหง พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2564
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 62
 ลําดับที่ 1 

โครงการรวมพิธีฉลองวันแหงชัยชนะท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน โครงการรวมพิธีฉลองวันแหงชัยชนะ
ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมาโดยจายเป็นคาจัด
งาน  อาหาร เครื่องดื่ม  คาอุปกรณ  คาจัดสถานที่  หรือ คาใช้
จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องจําเป็น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2564
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 124 ลําดับที่ 3
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โครงการรวมพิธีสมโภชนอนุสาวรียท้าวสุรนารี องคประจําอําเภอ
โชคชัย

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการรวมพิธีสมโภชนอนุสาวรียท้าวสุ
รนารี องคประจําอําเภอโชคชัย โดยจายเป็นคาจัด
งาน  อาหาร เครื่องดื่ม  คาอุปกรณ  คาจัดสถานที่  หรือ คาใช้
จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องจําเป็น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2564
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 124 ลําดับที่ 2

โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต รดน้ําขอพรผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสืบสานงานประเพณี
สงกรานต รดน้ําขอพรผู้สูงอายุ โดยจายเป็นคาจัดสถานที่คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ  คาวัสดุอุปกรณ คา
เวที เครื่องขยายเสียง หรือคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามอํานาจ
หน้าที่มาตรา67 (8) แหง พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2564
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 124 ลําดับที่ 1
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,400,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายดังนี้
1.คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ฯลฯ
2.คาโฆษณาและเผยแพร คารับวารสารตางๆ เชน คาจัดทํา
ป้าย สิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ
3.คาธรรมเนียมตางๆ เชน คาธรรมเนียมการขอตรวจสอบแนวเขต
ที่ดิน ฯลฯ
4.คาจ้างเหมาบริการตางๆ ซึ่งเป็นงานในภารกิจหน้าที่ของกอง
ชาง เชน คาจ้างเหมาเครื่องจักรกล รถแบคโฮ รถเกด สําหรับการ
กําจัดวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศนในแหลงน้ํา ถนนรางระะบายน้ํา เพื่อ
แก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน และอื่นๆเป็นต้น
5.คาจ้างออกแบบให้ได้รูปแบบรายการและรายการประกอบแบบ
ที่สามารถนําไปกอสร้างได้ ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2442
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ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 450,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถ
ซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้ม
คา เชน ไม้ ค้อน คีม ชะแลง ฯลฯ และประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน สี ปูนซีเมนต ทราย ยางมะตอย ฯลฯ
 ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบหรืออะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุง
ปกติ เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ฯลฯ
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
 ลว 7 พฤษภาคม 2563
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งบลงทุน รวม 800,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 800,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงบํารุงรักษาซอมแซมถนนและสิ่งกอสร้าง จํานวน 800,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุง บํารุงรักษาและซอมแซมสิ่งกอสร้าง ที่
ชํารุดเสียหายหรือจําเป็นต้องบํารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เพื่อมิให้เกิดความเสียหาย หรือทรุดโทรมกวา
เดิม เชน ถนน อาคารสํานักงาน สะพาน ฯลฯ และสิ่งกอสร้าง
อื่นๆ

งานก่อสร้าง รวม 5,223,500 บาท
งบลงทุน รวม 5,223,500 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,223,500 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านหนองปรึก หมูที่ 3 (สายสามแยก
บ้านป้าสวัสดิ์ ชองกระโทก)

จํานวน 90,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมน้อยกวา 159.00 ตารางเมตร พร้อมไหลทางหิน
คลุกเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.ทุงอรุณกําหนด) 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 12
 ลําดับที่ 10

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านใหมดอนเกตุ หมูที่ 12 (สายบ้าน
นายสวาทไปสุดบ้านนายท้อน)

จํานวน 465,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมน้อยกวา 750.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหลทางหิน
คลุกเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.ทุงอรุณกําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้ายและป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 20
 ลําดับที่ 43
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โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านโค้งกระโดน หมูที่ 6 (สายบ้านลุง
ดวลถึงบ้านป้าเสนอ)

จํานวน 49,700 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมน้อยกวา 87.50 ตารางเมตร พร้อมไหลทางหินคลุก
เฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.ทุงอรุณกําหนด) 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 16
 ลําดับที่ 24

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านโนนปอแดง หมูที่ 9 (ซอยหลังวัดตอ
จากของเดิมถึงนานายเสงี่ยม)

จํานวน 483,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมน้อยกวา 780.00 ตารางเมตร พร้อมไหลทางหิน
คลุกเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.ทุงอรุณกําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้ายและป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 18
 ลําดับที่ 33

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวสะพาน หมูที่ 13 
(เพิ่มเติมตอจากของเดิมถึงหมูที่ 15 บ้านทาบอ)

จํานวน 496,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมน้อยกวา 800.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหลทางหิน
คลุกเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.ทุงอรุณกําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้ายและป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 21
 ลําดับที่ 45
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โครงการกอสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านใหมหนองปรึก หมูที่ 
15 (สายบ้านนายเอ๋)

จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อใช้เป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก ถนนดิน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20  เมตร มีปริมาตรไมน้อยกวา 152.00 ลูกบาศก
เมตร ถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาตรไมน้อยกวา 76.00 ลูกบาศก
เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทุงอรุณกําหนด) 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 22
 ลําดับที่ 50

โครงการกอสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านใหมหัวสะพาน หมูที่ 
16 (สายบ้านนายแก้วถึงบ้านนายสํารวม)

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อใช้เป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร หรือมีปริมาตรไมน้อยกวา 20.50 ลูกบาศกเมตร พร้อม
เกรดเกลี่ยทับแนน(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทุงอรุณ
กําหนด) 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 24
 ลําดับที่ 57

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบ้านโกรกน้ําใส หมูที่ 2 (จากบ้านนาย
เอกพจนถึงนานายน้อย)

จํานวน 166,800 บาท

-เพื่อใช้เป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  มี
ปริมาตรไมน้อยกวา 400.00 ลูกบาศกเมตรพร้อมเกรดเกลี่ยทับ
แนน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทุงอรุณกําหนด) พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้ายและป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 12
 ลําดับที่ 8
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบ้านโกรกน้ําใส หมูที่ 2 (จากสวนหมอ
ณรงคถึงนานายมนูญ)

จํานวน 116,700 บาท

-เพื่อใช้เป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  มี
ปริมาตรไมน้อยกวา 210.00 ลูกบาศกเมตรพร้อมเกรดเกลี่ยทับ
แนน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทุงอรุณกําหนด) พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้ายและป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 12
 ลําดับที่ 9

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบ้านปอพราน หมูที่ 1 (จากถนนโชค
ชัย-ครบุรีเลียบคลองชลประทานถึงนานางหลอม)

จํานวน 200,200 บาท

-เพื่อใช้เป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  มี
ปริมาตรไมน้อยกวา 360.00 ลูกบาศกเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยทับ
แนน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทุงอรุณกําหนด) พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้ายและป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 10
 ลําดับที่ 3

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบ้านวังตะแบกหมูที่ 4 (สายหลัง อบต.) จํานวน 78,400 บาท

-เพื่อใช้เป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 470.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  มี
ปริมาตรไมน้อยกวา 141.00 ลูกบาศกเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยทับ
แนน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทุงอรุณกําหนด) 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 14
 ลําดับที่ 17
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบ้านสะแกกรอง หมูที่ 5 (สายนานาง
อินทรถึงนานางรอง)

จํานวน 208,500 บาท

-เพื่อใช้เป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  มี
ปริมาตรไมน้อยกวา 375.00 ลูกบาศกเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยทับ
แนน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทุงอรุณกําหนด) พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้ายและป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 15
 ลําดับที่ 21

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองทองคํา หมูที่ 10 (สายจาก
สระน้ําถึงลํามูล)

จํานวน 22,500 บาท

-เพื่อใช้เป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  มี
ปริมาตรไมน้อยกวา 40.50 ลูกบาศกเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยทับ
แนน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทุงอรุณกําหนด) 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 19
 ลําดับที่ 39

โครงการกอสร้างบันได คสล.ลงสระน้ําพร้อมหินเรียงคันสระ ภายใน
บริเวณสระน้ําหลัง อบต.ทุงอรุณ บ้านโนนปอแดง หมูที่ 9

จํานวน 1,000,000 บาท

-เพื่อใช้เป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างบันได คสล. ลงสระน้ํา
พร้อมหินเรียงคันสระ ภายในบริเวณสระน้ําหลัง อบต.ทุง
อรุณ  ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 20.00 เมตรพร้อมหินเรียงคัน
สระ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทุงอรุณกําหนด) พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้ายและป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 26
 ลําดับที่ 63 
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โครงการกอสร้างฝาครอบทอระบายน้ํา (ตะแกรงเหล็ก) บ้านวัง
ตะแบก หมูที่ 4

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างฝาครอบทอระบาย
น้ํา (ตะแกรงเหล็ก)  ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร จํานวน 2 ฝา (รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.ทุงอรุณกําหนด) 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 14
 ลําดับที่ 16                                    

โครงการกอสร้างฝาปิดทอระบายน้ํา (ตะแกรงเหล็ก) บ้านหนองปรึก 
หมูที่ 3

จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างฝาปิดทอระบาย
น้ํา (ตะแกรงเหล็ก) ขนาดความกว้าง 0.45 เมตร ยาว 57.00
 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทุงอรุณกําหนด) พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน 1 ป้ายและป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 13
 ลําดับที่ 12 

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําพร้อมฝาตะแกรงปิด บ้านดอนเกตุ 
หมูที่ 7 (สายบ้านสมใจถึงหน้าวัด)

จํานวน 330,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างรางระบายน้ําพร้อมฝา
ตะแกรงปิด ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 150.00 เมตร พร้อมฝา
ตระแกรงปิด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทุงอรุณ
กําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน 1 ป้ายและ
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
 -แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 16
 ลําดับที่ 26

วันที่พิมพ : 20/9/2565  15:59:40 หน้า : 108/118



โครงการเจาะถนนระบายน้ําบ้านใหมหนองปรึก หมูที่ 15 (สายบ้าน
นางฉลอง เดชพร)

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อใช้เป็นคาจัดทําโครงการเจาะถนนระบายน้ํา ขนาด
ปากกว้าง 0.40 เมตร ยาว 12.00 เมตร พร้อมบอพักน้ํา คสล.2บอ
พร้อมฝาปิด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทุงอรุณ
กําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้ายและ
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 23
 ลําดับที่ 51

โครงการซอมแซมถนนหินคลุก บ้านใหมเกตุอรุณทรัพย หมูที่ 17 
(สายจากคลองชลประทานคลอง 39 ถึงคลอง 38)

จํานวน 170,000 บาท

-เพื่อใช้เป็นคาซอมแซมโครงการซอมแซมถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  มี
ปริมาตรไมน้อยกวา 300.00 ลูกบาศกเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยทับ
แนน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทุงอรุณกําหนด) พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้ายและป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 25
 ลําดับที่ 61

โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก บ้านสะแกกรอง หมูที่ 5 (สาย
นานางสุพิตรถึงริมมูล)

จํานวน 473,700 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ําโครงการวางทอระบายน้ําพร้อม
บอพัก ขุดวางทอ คสล.อัดแรง มอก.ชั้น 3 ศก.0.80
 เมตร  ยาว 195.00 เมตร พร้อมบอพักน้ํา คสล.จํานวน 19
 บอ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทุงอรุณกําหนด) พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้ายและป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 15
 ลําดับที่ 22
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โครงการวางทอสงน้ํา PE เข้าสระ อบต.ทุงอรุณ จากคลองชล
ประทานเข้าสระ อบต.ทุงอรุณ บ้านโนนปอแดง หมูที่ 9

จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อใช้เป็นคาวางทอโครงการวางทอสงน้ํา ทอPE ขุดวางทอสง
น้ํา PE ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 6 นิ้ว ระยะทาง 150.00
 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทุงอรุณกําหนด) พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้ายและป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 26
 ลําดับที่ 64

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 631,780 บาท

งบบุคลากร รวม 522,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 522,060 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 362,640 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา ตําแหนงนักวิชาการเกษตรชํานาญการ ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปี 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลว 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 142,140 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1
 อัตรา ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเกษตร ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปี
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลว 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 17,280 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าพนักงานการ
เกษตร ตามระเบียบที่กําหนดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลว 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 109,720 บาท
ค่าตอบแทน รวม 41,720 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 41,720 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแก อปท.ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ หรือเงิน
คาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด 

ค่าใช้สอย รวม 53,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายดังนี้
1.คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ฯลฯ
2.คาโฆษณาและเผยแพร คารับวารสารตางๆ เชน คาจัดทํา
ป้าย สิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ
3.คาธรรมเนียมตางๆ เชน คาธรรมเนียมการขอตรวจสอบแนวเขต
ที่ดิน ฯลฯ
4.คาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างเหมาบริการตางๆ  คาจ้างเหมา
กําจัดสิ่งปฏิกูล คาจ้างเหมากําจัดปลวก ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก  และรายจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ผู้ได้รับคําสั่งให้เดิน
ทางไปราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2561 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐหรือรวมจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวยงานอื่น
ซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

โครงการพัฒนาศักยภาพยุวเกษตร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาศักยภาพยุว
เกษตร โดยมีคาใช้จายได้แก คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวิทยากร คาป้าย ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ
.ศ. 2557 และตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง    -แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 122 ลําดับที่ 3
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โครงการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบลโดยจายเป็นคาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ  คา
อาหารเครื่องดื่ม  และคาใช้จายอื่นๆ ที่
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ
.ศ. 2557 และตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง    -แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 122 ลําดับที่ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบล  เชน  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ ที่
ชํารุด 
-โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถ
ซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  กรรไกร  ตรา
ยาง  ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ และประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท  ไม้บรรทัด คลิป แฟ้ม ธงชาติ แบบพิมพ ฯลฯ
 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
 ลว 7 พฤษภาคม 2563

วันที่พิมพ : 20/9/2565  15:59:40 หน้า : 114/118



วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถ
ซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้ม
คา เชน เคียว จอบหมุน  มีดตัดกิ่งไม้ ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน ปุ๋ย  ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช ฯลฯ
 และประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้
เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง เชน หัวกะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
 ลว 7 พฤษภาคม 2563

วันที่พิมพ : 20/9/2565  15:59:40 หน้า : 115/118



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ ฯลฯ และประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับ
การซอมแซมบํารุงรักษาที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสก  แป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เชน RAM เมาส (Mouse) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) ฯลฯ 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรณรงค สงเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวด
ล้อม

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการรณรงค สงเสริม ฟื้นฟู และ
อนุรักษทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมโดยมีคาใช้จาย ได้แก คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาป้าย ฯลฯและคา
ใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น   พ.ศ. 2557 และตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0891.4
/ว 164  ลว 26 มกราคม 2558
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 120 ลําดับที่ 1

โครงการลดการพังทลายของหน้าดินและสงเสริมการใช้หญ้าแฝก จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการลดการพังทลายของหน้าดิน
และสงเสริมการใช้หญ้าแฝก โดยมีคาใช้จายได้แก คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาป้าย ฯลฯ และคา
ใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2557 และตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0891.4
/ว 164  ลว 26 มกราคม 2558
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 119 ลําดับที่ 2
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โครงการสงเสริมการใช้วัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการใช้วัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวด
ล้อม โดยมีคาใช้จายได้แก คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาป้าย ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น   พ.ศ. 2557 และตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0891.4
/ว 164  ลว 26 มกราคม 2558
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 121 ลําดับที่ 2

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริฯ โดยมีคาใช้จายได้แก คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาป้าย ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น   พ.ศ. 2557 และตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0891.4
/ว 164  ลว 26 มกราคม 2558
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 119 ลําดับที่ 3

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลก จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสา
สมัครท้องถิ่นรักษโลก โดยมีคาใช้จายได้แก คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาป้าย ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น   พ.ศ. 2557 และตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ
โลก  พ.ศ.2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 120 ลําดับที่ 3
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