
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลสําโรง

อําเภอ โนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 42,135,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,995,780 บาท

งบบุคลากร รวม 8,139,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,694,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

 เงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล
-เพื่อจายเปนคาเงินเดือนตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 1 อัตราๆ เดือนละ 20,400.- บาท/เดือนรวม 12 เดือน
เงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  
-เพื่อจายเปนคาเงินเดือนตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตราๆ เดือนละ 11,220  บาท/เดือน รวม 12
 เดือน
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่องประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกกิจจานุเบกษา

วันที่พิมพ : 26/4/2564  11:03:53 หน้า : 2/85



เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล 
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ  เดือนละ 1,750
.- บาท/เดือน รวม 12 เดือน

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกฯ 
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินประจําตําแหนงรอง
นายกฯ  จํานวน  2  อัตรา ๆ  เดือนละ 880 บาท รวม 12 เดือน
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7
/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่องประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกกิจจานุเบกษา
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล  
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 1,750.- บาท รวม 12 เดือน
เงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนงรองนายกฯ 
-เพื่อจายเปนคาเงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนงรองนายก
องคการ บริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ๆ เดือนละ 880
.- บาท รวม 12 เดือน
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่องประกาศ
ระเบียบกระทรวง มหาดไทย  วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554ในราชกกิจจานุเบกษา  
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนตําแหนงเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ เดือนละ 7,200
.- บาท/เดือน รวม 12 เดือน
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่องประกาศ
ระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2554  ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 3,009,600 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
และเลขานุการสภาฯรวม 35 คน ดังนี้      
คาตอบแทนประธานสภาฯ       1 อัตรา  11,220  บาท/เดือน 
คาตอบแทนรองประธานสภาฯ  1 อัตรา    9,180  บาท/เดือน 
คาตอบแทนเลขานุการสภาฯ    1 อัตรา   7,200  บาท/เดือน 
คาตอบแทนสมาชิกสภาฯ 32 อัตราๆ ละ 7,200  บาท/เดือน
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่องประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,445,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,473,460 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนแกพนักงานสวนตําบลสําโรง ประจําป
รวมทั้ง เงินปรับปรุงเงินเดือนสําหรับพนักงานที่จะได้เลื่อนขั้นเงิน
เดือนและพนักงานสวนตําบลที่จะได้เลื่อนระดับระหวางปงบ
ประมาณ ดังนี้                             
1. ปลัด อบต. (นักบริการงานท้องถิ่น ระดับกลาง)    
2. รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
3. หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
4. นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
5. นักจัดการงานทั่วไป    
6. นักทรัพยากรบุคคล  
7. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
8. เจ้าพนักงานธุรการ          
9. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
    สาธารภัย
10. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอนแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ
.2559
2)หนังสือสํานักงาน กจ.และก.อบต ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการ
บริหารงานบุคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 08082/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการ
ปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานสวนตําบลเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานสายงาน
อื่น ๆ ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินประจําตําแหนง เงินเพิ่มเงินประจํา
ตําแหนง และคาตอบแทนพิเศษตามที่ระเบียบกฎหมาย
กําหนด ดังนี้
คาตอบแทนพิเศษ
1.ตําแหนง ผู้บริหาร     จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,000 บาท
เงินประจําตําแหนง
1.ตําแหนง ปลัดฯ        จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,000 บาท
2. ตําแหนง รองปลัดฯ จํานวน 1 อัตราๆ ละ 3,500 บาท
3.ตําแหนง หัวหน้าสํานักงานปลัด จํานวน 1 อัตราๆ ละ  3,500
 บาท
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอนแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ
.2559
2)หนังสือสํานักงาน กจ.และก.อบต ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการ
บริหารงานบุคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 08082/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการ
ปกครองสวนท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 648,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบล
สําโรง พร้อมทั้งปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้างประจําปงบ
ประมาณ ดังนี้ 
1. พนักงานขับรถยนต      จํานวน  1  อัตรา
2. พนักงานขับรถยนต (รถบรรทุกน้ํา) 1 อัตรา 
3. คนงานทั่วไป                จํานวน  4  อัตรา
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอนแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ
.2559
2)หนังสือสํานักงาน กจ.และก.อบต ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการ
บริหารงานบุคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 08082/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการ
ปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบล
สําโรง 
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอนแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ
.2559
2)หนังสือสํานักงาน กจ.และก.อบต ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการ
บริหารงานบุคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 08082/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการ
ปกครองสวนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 1,836,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 300,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
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คาเชาบ้าน จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนคาเชาบ้าน/คาเชาซื้อบ้านของพนักงาน
สวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล และลูกจ้างประจํา โดยจายตามสิทธิ์เบิกจายได้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803.3/ว
 2495 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562
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ค่าใช้สอย รวม 1,025,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

คาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอกคากําจัดสิ่ง
ปฏิกูลคาธรรมเนียมตางๆ คาโฆษณาและเผยแพร  คาเบี้ย
ประกัน คาจ้างเหมาบริการ คาทําความสะอาด คาจ้างรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการ ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

(1) คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  จํานวน 5,000
 บาท เพื่อจายเปนคา อาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใช้จายที่เกี่ยวกับการรับรองรวมทั้งคาบริการด้วย และ
คาใช้จายอื่นซึ่งจําเปนต้องจายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อรับรองใน
การต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยม
ชมหรือทัศนะศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมต้อนรับ
บุคคลและคณะบุคคล โดยตั้งจายในอัตราไมเกินร้อยละ 1 ของ
เงินรายได้ในปที่ลวงมาไมรวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินสะสม และ
เงินที่มี ผู้อุทิศให้ โดยจายตามหลักเกณฑหนังสือกระทรวง
มหาดไทย
(2) คารับรองในการประชุม จํานวน 5,000  บาท เพื่อจายเปนคา
เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือประชุมระหวางองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นด้วยกันหรือกับเอกชน รัฐวิสาหกิจ คาจัด
นิทรรศการ ประกวดแขงขันและงาน ศาสนาพิธี รัฐพิธีจารีต
ประเพณี และงานกิจกรรมอื่นๆ ขององคการบริหารสวนตําบล
สําโรง และวันสําคัญของราชการ เชน วันปยมหาราช วันเฉลิม
พระชนพรรษา ฯลฯ
- เปนไปตามตามหนังสือสั่งการและระเบียบ ดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวัน
ที่  28  กรกฎาคม  2548 เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิก
จายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนฝึกอบรม คาธรรมเนียมใน
การอบรม คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ตามที่ กฎหมายกําหนด ในการเดินทางไปราชการของคณะผู้
บริหารพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างสํานักงานปลัดและ
สมาชิกสภาฯ ในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนาที่สวนกลาง หรือในสวนภูมิภาค ตามหลักเกณฑ ที่กรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559       

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต
. และนายก อบต.กรณีครบวาระ  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705
 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลําดับ
ที่ 1 หน้า 3 )
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก อบ
ต. หัวหน้าสวนราชการ ผู้นําชุมชน พนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จ้าง

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของผู้บริหาร สมาชิกอบต. หัวหน้าสวนราชการ ผู้นํา
ชุมชน พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง (ตามรายละเอียด
โครงการ)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 1 หน้า 52 )

โครงการรณรงคการคัดแยกขยะ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการรณรงคคัดแยกขยะ ตําบล
สําโรง (ตามรายละเอียดโครงการ)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 2)ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
 3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263
 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
 4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
 5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว  485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562
 6)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว  698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562
 7)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.2/ว  1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 2 หน้า 187)
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โครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการวันท้องถิ่นไทย (ตามราย
ละเอียดโครงการ)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 5 หน้า 54 )

โครงการองคการบริหารสวนตําบลสําโรงรวมกับกํานัน ผู้ใหญบ้าน
และสวนราชการพบประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการ องคการบริหารสวนตําบล
สําโรงรวมกับกํานัน ผู้ใหญบ้านและสวนราชการพบ
ประชาชน (ตามรายละเอียดโครงการ)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  ลําดับที่ 6 หน้า 54 )

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระปณิธานของ
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระปณิธานของศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระ
เจ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี(ตามรายละเอียด
โครงการ) 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว164 ลงวันที่  26 มกราคม 2558
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6./ว1470 ลงวันที่  26 กรฎาคม 2560
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิน ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6./ว 1425 ลงวันที่  4  เมษายน  2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 3 หน้า 59 )  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุและครุภัณฑตาง ๆ
 เช้น รถยนต เครื่องถายเอกสาร เครื่องพนหมอกควัน เครื่องตัด
หญ้า ฯลฯ ที่เปนทรัพยสินและอยูในความดูแลควบคุมของ
องคการบริหารสวนตําบลสําโรง
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค  
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ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน อันได้แกซื้อสิ่งของ เครื่องใช้
ตางๆ เชน พระบรมฉายาลักษณ ธงชาติ ธงสัญลักษณตาง ๆ รวม
ถึงอุปกรณและสิ่ง
ของ เชน  หมึก แฟ้ม ดินสอ ยางลบ ปากกา สมุด ไม้บรรทัด ตรา
ยาง  ฯลฯ
 - เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลง 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลง 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟวส หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตซไฟฟ้า เบรกเกอรไฟฟ้า ม้วนเทปพันสายไฟ วัสดุ
อุปกรณเครื่องเสียง ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นๆที่เปนวัสดุไฟฟ้า และ
รายจายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะประเภทนี้
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้
กวาด ผงซักฟอก กระดาษชําระ สบู น้ํายาดับกลิ่น น้ํายาเครื่อง
สุขภัณฑ น้ํายาล้างจาน และอื่นๆ รวมถึงอุปกรณของใช้ตางๆ ที่
จัดอยูในประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว เชน มีด ถาด กระติก
น้ํา ชุดถ้วยกาแฟ ช้อน กาแฟ ลักษณะประเภทนี้
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนอุปกรณตางๆ ของรถยนต รถจักรยานยนต เชน หัว
เทียน  แบตเตอรี่  ยางนอก/ใน สายไมล เพลา ตลับลูกปน น้ํามัน
เบรก อานจักรยานยนต  ฟลมกรองแสง กระจกหน้า ฯลฯ และ
รายจายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะประเภทนี้   
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ และ
รายจายอื่น ๆที่เข้าลักษณะประเภทนี้ ให้กับรถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ หรือรถยนตที่ขอรับการสนับ
สนุนในการบริหารกิจการทั่วไป 
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ พูกัน สี ฟลม ซีดี วีซีดี เทป รูปสี ที่ได้
จากการล้าง อัดขยาย ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ และรายจายอื่น ๆ
 ที่เข้าลักษณะประเภทนี้
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชนแผน
ดิสก แฟรชไดท เมาส ผงหมึกพิมพ Harddisk ฯลฯ โปรแกรม
คอมพิวเตอรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร และรายจายอื่นๆ ที่
เข้าลักษณะประเภทนี้  
-เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 291,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล  อาคารที่เปนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
สําโรง 
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0801.2/ว
 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทประจําเดือนและคาบํารุงรักษาหมาย
เลข คาใช้จายเกี่ยวกับการบริการที่ใช้สําหรับกิจการขององคการ
บริหารสวนตําบลสําโรง
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แก้ไขปญหาคาสาธารณูปโภคค้างชําระ
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560

คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณียลงทะเบียน คาซื้อดวงตราไปรษณียากร
คาธนาณัติ ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล
สําโรง  
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 83,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการอินเตอรเน็ตตําบล หรือ คาสื่อสารอื่นๆ  คา
ใช้จายเกี่ยวเนื่อง เชน คาสมาชิก คาใช้บริการอินเตอรเน็ตราย
เดือน รวมถึงคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ และให้
บริการประชาชน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

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

รายจายอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการจ้างการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการให้บริการขององคการบริหารสวนตําบลสําโรง 
- เปนไปตาม และพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 55 )
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,891,020 บาท
งบบุคลากร รวม 2,413,020 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,413,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,832,040 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนแกพนักงานสวนตําบลสําโรง ประจําป
รวมทั้ง เงินปรับปรุงเงินเดือนสําหรับพนักงานที่จะได้เลื่อนขั้นเงิน
เดือนและพนักงานสวนตําบล ประจําปงบประมาณ ดังนี้      
     1. ผู้อํานวยการกองคลัง      
     2. นักวิชาการเงินและบัญชี   
     3. นักวิชาการคลัง       
     4. นักวิชาการจัดเก็บรายได้  
     5. เจ้าพนักงานพัสดุ 
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอนแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ
.2559
2)หนังสือสํานักงาน กจ.และก.อบต ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการ
บริหารงานบุคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 08082/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการ
ปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลสาย
บริหารและเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานสายงานอื่น ๆ ที่มี
สิทธิ์ได้รับเงินประจําตําแหนง และเงินเพิ่มเงิน
ประจํา ตําแหนง ตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด ดังนี้ ตําแหนง ผู้
อํานวยการกองคลัง
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอนแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ
.2559
2)หนังสือสํานักงาน กจ.และก.อบต ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการ
บริหารงานบุคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 08082/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการ
ปกครองสวนท้องถิ่น
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 214,260 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินคาจ้างแกลูกจ้างประจํา ตําแหนง เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ รวมทั้งเงินปรับปรุง เงินคาจ้างสําหรับลูกจ้าง
ประจํา ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนระดับระหวางปงบ
ประมาณ
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอนแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองท้องถินอาจจายได้ พ.ศ
.2559
2)หนังสือสํานักงาน กจ.และก.อบต ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการ
บริหารงานบุคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 08082/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการ
ปกครองสวนท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 295,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี และผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอนแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ
.2559
2)หนังสือสํานักงาน กจ.และก.อบต ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการ
บริหารงานบุคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 08082/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการ
ปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 29,520 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างชั่วคราว
 - เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอนแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ
.2559
2)หนังสือสํานักงาน กจ.และก.อบต ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการ
บริหารงานบุคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 08082/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 256 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการ
ปกครองสวนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 478,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 258,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป

วันที่พิมพ : 26/4/2564  11:03:53 หน้า : 29/85



คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนคาเชาบ้าน/คาเชาซื้อบ้านของ
พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล โดยจายตามสิทธิ์เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
  - เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803.3/ว
 2495 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562
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ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

คาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอกคากําจัดสิ่ง
ปฏิกูลคาธรรมเนียมตางๆ คาโฆษณาและเผยแพร  
คาเบี้ยประกัน คาจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนฝึกอบรม  และคาธรรมเนียมใน
การอบรม คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาขนย้ายสิ่ง
ของ และคาใช้จายอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนดในการเดินทางไป
ราชการในและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้างกองคลัง ในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับ
การฝึกอบรม  สัมมนาที่สวนกลาง หรือในสวนภูมิภาค ตามหลัก
เกณฑที่กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด 
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในโครงการจัดทําแผนที่ภาษี 
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติภาษีที่ดีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550
3)ระเบียบกระทวงมหาดไทยวาด้วยการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107
  ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ลําดับที่ 4 หน้า 53)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑที่เสีย
หาย เชน เครื่องคอมพิวเตอรพร้อมอุปกรณ PRINTER 
โทรทัศน โทรศัพท เครื่องทําน้ําเย็น และอื่น ๆ คาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสินฯลฯ รายจายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะ ประเภทนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค  
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน อันได้แกซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ตาง ๆ
 เชน กระดาษ หมึก แฟ้ม ดินสอ ยางลบ ปากกา สมุด ไม้
บรรทัด ตรายาง แบบพิมพ รวมถึง อุปกรณและสิ่งของ สําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ และรายจายอื่น ๆ ที่เข้า
ลักษณะประเภทนี้
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก
แฟรชไดท ผ้าหมึกพิมพ Harddisk ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
กับคอมพิวเตอรและรายจายอื่นๆ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาไปรษณียลงทะเบียน คาซื้อดวงตราไปรษณียากร
คาธนาณัติ ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการของกองคลังองคการบริหารสวน
ตําบลสําโรง  
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดตั้งศูนยอํานวยความสะดวกทางถนนชวงเทศกาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการจัดตั้งศูนยอํานวยความสะดวก
ทางถนนชวงเทศกาล (รายละเอียดตามโครงการ)
-ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลว 22 กันยายน
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.4/ว 4202 ลว 25 ธันวาคม 2561
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ทม 080.2/ว 3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน  2562
4)1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ลําดับที่ 7 หน้า 196)
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โครงการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลสําโรง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลสําโรง
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว7367 ลงวัน
ที่ 4 ธันวาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5329 ลงวันที่ 26
 ธันวาคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ  2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลําดับ
ที่ 1 หน้า  36 )

โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในครัวเรือน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในครัว
เรือน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ลําดับที่ 5 หน้า 196 )
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โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทาง
ถนน  (รายละเอียดตามโครงการ)
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
2) สือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 4202 ลว 25 ธันวาคม 2561
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน  2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ลําดับที่ 6 หน้า 196) 

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดซื้อ เติมน้ํายาถังดับเพลิงและบํารุง
รักษาเครื่องดับเพลิงไว้ประจําสํานักงาน สถานที่ราชการ หมู
บ้าน จุดเสี่ยงภัยตาง ๆ ในตําบลสําโรง
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,535,645 บาท

งบบุคลากร รวม 2,184,645 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,184,645 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,185,285 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนแกพนักงานสวนตําบลสําโรงประจําปรวม
ทั้ง เงินปรับปรุงเงินเดือนสําหรับพนักงานที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
และพนักงานสวนตําบลที่จะได้เลื่อนระดับระหวางปงบ
ประมาณ ดังนี้     
1นักบริหารการศึกษา จํานวน 1 ตําแหนง 
2 นักวิชาการศึกษา    จํานวน 1 ตําแหนง 
3 ครู                           จํานวน 2 ตําแหนง 
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ.และก.อบต ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการ
บริหารงานบุคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 08082/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการ
ปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 31,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลสาย
บริหาร และเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานสายงานอื่น ๆ ที่มี
สิทธิ์ได้รับเงินประจําตําแหนง และเงินเพิ่มเงินประจํา
ตําแหนง ตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด ดังนี้  ตําแหนง นัก
บริหารการศึกษา 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2)หนังสือสํานักงาน กจ.และก.อบต ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการ
บริหารงานบุคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 08082/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการ
ปกครองสวนท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 906,840 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง   
1. ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก            จํานวน 1 ตําแหนง
2. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน 1 ตําแหนง
3. ผู้ดูแลเด็ก                          จํานวน 4 ตําแหนง
4. คนงานทั่วไป                      จํานวน 1 ตําแหนง
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ.และก.อบต ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการ
บริหารงานบุคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0809.4/ว 2070 ลงวัน
ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เรื่ง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 08082/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการ
ปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 61,020 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างชั่วคราว
 - เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2)หนังสือสํานักงาน กจ.และก.อบต ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริ
หาร
งานบุคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0809.4/ว 2070 ลงวัน
ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เรื่ง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 08082/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการ
ปกครองสวนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 1,496,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 108,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลตอบแทนพิเศษ) ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ 
ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
 4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
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คาเชาบ้าน จํานวน 78,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาตอบแทนคาเชาบ้าน/คาเชาซื้อบ้านพนักงาน
สวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล โดยจายตามสิทธิ์เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย 
 - เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803.3/ว
 2495 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562
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ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาวางระบบรถบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาจ้างทําความสะอาด คา
ธรรมเนียมตางๆ คาติดตั้งไฟฟ้า ประปา คาทําความสะอาด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนฝึกอบรม คาธรรมเนียมในการฝึก
อบรม คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาขนย้ายสิ่งของ
สวน และคาใช้จายอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด ในการเดินทางไป
ราชการในและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึก
อบรม สัมมนาที่สวนกลาง หรือในสวนภูมิภาค ตามหลักเกณฑที่
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ (รายละเอียด
ตามโครงการ) 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 199  )
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ
ตางๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร โทรทัศน เครื่อง
เลน CD เครื่องเสียง ไฟฟ้าภายในอาคาร  อาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขององคการบริหารสวนตําบลสําโรง ให้อยูในสภาพพร้อมใช้
งาน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 1,100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน อันได้แกซื้อสิ่งของ เครื่องใช้
ตางๆ รวมถึง อุปกรณและสิ่ง
ของ เชน หมึก แฟ้ม ดินสอ ยางลบ ปากกา สมุด ไม้บรรทัด อื่น ๆ
 และรายจายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะประเภทนี้
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแปรงสีพัน ยาสีฟน สบู แป้ง ผงซัก
ฟอก น้ํายาล้างจาน น้ํายาล้างห้องน้ํา แปรงขัดห้องน้ํา กระดาษ
ชําระผ้าเช็ดหน้า และรายจายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะประเภทนี้สําหรับ
เด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสําโรง
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,030,000 บาท

1.ประเภท คาอาหารเสริม(นม) จํานวน 140,000.- บาท 
เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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องคการบริหารสวนตําบลสําโรงสําโรง จํานวน 3 ศูนย รวม 65
 คน หรือตามจํานวนเด็กนักเรียนที่มีอยูจริง จํานวน 260 วัน (คน
ละ 7.37 บาท
-ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 2 หน้า 205)

2.ประเภท คาอาหารเสริม(นม) จํานวน  890,000.- บาท 
เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัดสํานัก
งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตตําบลสําโรง 
จํานวน 4  โรงเรียน รวม  456  คน  หรือตามจํานวนเด็กนักเรียน
ที่มีอยูจริง  จํานวน 260 วัน (คนละ 7.37 บาท)  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886  ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562
-เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3842
  ลงวันที่  30 มิถุนายน  2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 3 หน้า  206 )  
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน
ดิสก แฟรชไดท  ผ้าหมึกพิมพ Harddisk ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร และรายจายอื่นๆ
-เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 48,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้า  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความรับ
ผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลสําโรง
- เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 1330 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปา น้ําบาดาล สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลสําโรง  
- เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 1330 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการอินเตอรเน็ต หรือคาสื่อสารอื่นๆ คาใช้จาย
เกี่ยวเนื่อง เชนคาสมาชิก คาใช้บริการอินเตอรเน็ตรายเดือน รวม
ถึงคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น             

งบลงทุน รวม 28,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,000 บาท
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จํานวน 17,600 บาท

เพื่อจัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 48
 นิ้ว 1 เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 ข้อ 5.5.2
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 10,400 บาท

เพื่อจัดซื้องพิมพเลเซอร หรือ lED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที ) จํานวน 4 เครื่อง เครื่องละ 2600 บาท ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอม
พิวตอร ฉบับ เดือน พฤษภาคม 2563 ข้อ 44 

งบเงินอุดหนุน รวม 1,827,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,827,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 1,827,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานเพื่อจาย
เปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันเพื่อจายให้กับเด็กเล็กถึงประถม
ศึกษาปที่ 6 ให้แกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 4 โรงเรียน จํานวน 456 คน หรือตาม
จํานวนเด็กนักเรียนที่มีอยูจริงแตละไตรมาส ในอัตราคนละ 20
 บาท หรือในอัตราที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือตามที่กระทรวง
มหาดไทยกําหนด จํานวน 200 วัน  
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ลําดับ 4  หน้า 207)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 525,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 525,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 525,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

การจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่อง
เลนพัฒนาการเด็กสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลสําโรง จํานวน 3 ศูนย จํานวนเด็ก 65 คน หรือตามจํานวน
เด็กนักเรียนที่มีอยูจริง ในอัตราคนละ 1,700 บาท/ป 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที1่4 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ลําดับที่ 6 หน้า 209)

การจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบ
นักเรียน คากิจกรรมการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลสําโรง จํานวน 3 ศูนย ในอัตราคน
ละ 1,130.- บาท/ ป จํานวนเด็ก 65 คน หรือตามจํานวนเด็กนัก
เรียนที่มีอยูจริง 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565  ลําดับที่ 7  หน้า 209)
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อาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 330,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย จํานวน 245 วัน ในอัตรามื้อละ 20 บาท
ตอคนตอวัน หรือตามอัตราที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือตามที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด จํานวนเด็ก 65 คน หรือตามจํานวน
เด็กนักเรียนที่มีอยูจริง 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ลําดับที่ 1 หน้า 204)

แผนงานสาธารณสุข
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 315,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 315,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ  กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าฯ กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0810.5/ว2072
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0810.5/ว4052
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 
5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
6)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤภาคม 2562
8)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0819.3/235
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563
9)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 807 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
10)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1393 ลงวันที่ 12 พฤภาคม 2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 3 หน้า 188 )
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โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอในเขตพื้นที่ตําบลสําโรง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการป้องกันและระงับโรคติดตอใน
เขตพื้นที่ตําบลสําโรง 
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ นม 0808.2/ว
 2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
3)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ นม 0808.2/ว
 2787 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

โครงอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตําบล
สําโรง

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนให้กับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแล
ผู้สูอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตําบลสําโรง จํานวน 2 คน คนละ 5000
 บาท ตอเดือน 
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ นม 0023.3/ว 5736 ลงวันที่ 31
 กรกฎาคม 2563
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18
 ตุลาคม 2562
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวันที่ 6
 กุมภาพันธ 2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลําดับที่ 1
 หน้าที่ 35 )
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด น้ํามัน
เครื่องฯลฯ สําหรับงานป้องกันและระงับโรคติดตอหรือโรค
ระบาด และรายจายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะประเภทนี้  
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค  

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาน้ํายาฆายุง ทรายอะเบท แถบตรวจวัดน้ําตาล  ชุด
ตรวจสารเสพติดในปสสาวะ ในประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย และรายจายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะประเภทนี้ 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,372,820 บาท

งบบุคลากร รวม 2,339,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,339,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,357,680 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนแกพนักงานสวนตําบลสําโรง รวมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบลที่จะได้เลื่อนขั้นเงิน
เดือน 
และพนักงานสวนตําบลที่จะได้เลื่อนระดับ ดังนี้     
1. ผู้อํานวยการกองชาง   จํานวน   1  อัตรา
2. นายชางโยธา               จํานวน  1  อัตรา
3. นายชางไฟฟ้า              จํานวน  1  อัตรา
4. เจ้าพนักงานธุรการ       จํานวน  1  อัตรา

- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอนแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ
.2559
2)หนังสือสํานักงาน กจ.และก.อบต ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการ
บริหารงานบุคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 08082/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการ
ปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลสาย
บริหาร และเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานสายงานอื่น ๆ ที่มี
สิทธิ์ได้รับเงินประจําตําแหนง และเงินเพิ่มเงิน ประจํา
ตําแหนง ตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด ดังนี้ ตําแหนง ผู้อํานวย
การกองชาง จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาท
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอนแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ
.2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ.และก.อบต ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการ
บริหารงานบุคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 08082/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการ
ปกครองสวนท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 863,640 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปขององคการบริหารสวนเพื่อจาย
เปนคาเงินเดือนแกพนักงานสวนตําบลสําโรง ดังนี้     
1.ผู้ชวยนายชางโยธา       จํานวน  1 อัตรา
2.ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า      จํานวน  1 อัตรา
3. พนักงานขับรถยนต (รถกระเช้า)       จํานวน 1 อัตรา
4.คนงานทั่วไป                 จํานวน  4  อัตรา
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอนแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ
.2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ.และก.อบต ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการ
บริหารงานบุคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 08082/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 256 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการ
ปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 75,900 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององคการบริหารสวนตําบล
สําโรง 
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอนแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ
.2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ.และก.อบต ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการ
บริหารงานบุคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 08082/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการ
ปกครองสวนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 813,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 123,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลตอบแทนพิเศษ) ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
 4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
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คาเชาบ้าน จํานวน 63,600 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนคาเชาบ้าน/คาเชาซื้อบ้านของพนักงาน
สวนตําบลที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล และลูกจ้างประจํา โดยจายตามสิทธิ์เบิกจายได้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
 - เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803.3/ว
 2495 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562
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ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและ เผยแพร คาจ้างทํา
ป้าย คาธรรมเนียมตางๆ คาใช้จายในการดําเนินคดีในเรื่อง
ตางๆ ที่อยูในอํานาจหน้าที่ คาจ้างเหมาบริการ คาใช้จายในการ
รังวัดที่ดิน คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา และรายจายอื่นๆ ที่เข้า
ลักษณะประเภทนี้
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนก ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกร ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนฝึกอบรม คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะคา
เชา ที่พักและคาใช้จยอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนดใน การเดิน
ทาง ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างกองชาง ในการเดินทาง
ไปราชการ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาที่สวนกลาง หรือใน
สวนภูมิภาค เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนฝึกอบรมและคา
ธรรมเนียมในการอบรมของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
กองชาง สัมมนาที่สวนกลาง หรือในสวนภูมิภาคตามหลักเกณฑที่
กรม สงเสริมการปกครองท้องถิ่น กําหนด 
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- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไป ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไป ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไป ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการบํารุงรักษา หรือซอมแซมครุภัณฑ
และวัสดุตาง ๆ ที่ดินและสิ่งกอสร้าง สิ่งที่เปนสาธารณ
ประโยชน และหรือเครื่องจักร ฯลฯ ที่เปนทรัพยสินและอยูใน
ความดูแลควบคุมขององคการบริหารสวนตําบลสําโรง และราย
จายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะประเภทนี้  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจาย ตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวน ท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการบํารุงรักษา หรือซอมแซมครุภัณฑ
และวัสดุตาง ๆ ที่ดินและสิ่งกอสร้าง สิ่งที่เปนสาธารณ
ประโยชน และหรือเครื่องจักร ฯลฯ ที่เปนทรัพยสินและอยูใน
ความดูแลควบคุมขององคการบริหารสวนตําบลสําโรง และราย
จายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะประเภทนี้  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจาย ตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 550,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน อันได้แกซื้ออุปกรณและสิ่งของ 
เครื่องใช้ตาง ๆ เชน หมึก แฟ้ม ปากกา ดินสอ และรายจายอื่น ๆ 
ที่เข้าลักษณะประเภทนี้ 
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบ 
ประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟ ขาตั้ง
ไฟ โคมไฟแสงสวาง โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย เครื่องมือวัดไฟ
และรายจายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะประเภทนี้  
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสร้างเชน ไม้ตางๆ ทินเนอร สี แปรง
ทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาวทราย ดินลูกรัง ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐ
หรือ ซีเมต บลอค กระเบื้อง สังกะสี วัสดุ
มุง ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน เลื่อยกบไส
ไม้ เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ล้อเลื่อน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง ทอน้ําอุปกรณประปา ทอตาง ๆ ฯลฯ และรายจาย
อื่น ๆ ที่เข้าลักษณะประเภทนี้ 
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบ ประมาณ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเปนอุปกรณตางๆ ของรถยนต รถจักรยานยนต เชน หัว
เทียน  แบตเตอรี่  ยางนอก/ใน สายไมล เพลา ตลับลูกปน น้ํามัน
เบรก อานจักรยานยนต ฟลมกรองแสง กระจกหน้า ฯลฯ และราย
จายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะประเภทนี้   
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ และ
รายจายอื่น ๆที่เข้าลักษณะประเภทนี้ ให้กับรถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ หรือรถยนตที่ขอรับการสนับ
สนุนในการบริหารกิจการทั่วไป 
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค    

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเชนแผนดิสก แฟรชไดท ผ้า
หมึกพิมพและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ฯลฯ และรายจาย
อื่นๆ ที่เข้าลักษณะประเภทนี้ 
-เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 220,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 220,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

เงินชดเชยคางานกอสร้าง (คา K) จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ชดเชยปรับคา k ) 
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 2055 ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559
 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน
ที่ 14 มิ.ย. 2559 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขประเภท
งานกอสร้างสูตรวิธีการคํานวนที่ใช้กับสัญญาแบบปรับคาได้การ
ปรับลดคาได้ (คา k)
-หนังสือกระทรวงการคลังดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว110
 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 2055
 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาออกแบบ คารับรองแบบ คาควบคุมงานกอสร้างที่จายให้กับ
เอกชน นิติบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งงานกอสร้าง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาออกแบบ/คารับรองแบบ/คาควบคุมงานกอสร้างที่
จายให้กับเอกชน นิติบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งงานกอสร้าง
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) กฎกระทรวง กําหนดอัตราคาจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานกอสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐
2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
3) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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งานสวนสาธารณะ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการบํารุงรักษา หรือซอมแซมครุภัณฑ
และวัสดุตาง ๆ ที่ดินและสิ่งกอสร้าง สิ่งที่เปนสาธารณ
ประโยชน และหรือเครื่องจักร ฯลฯ ที่เปนทรัพยสินและอยูใน
ความดูแลควบคุมขององคการบริหารสวนตําบลสําโรง และราย
จายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะประเภทนี้  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจาย ตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 63,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 63,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 63,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการประชุมประชาคมจัดทําแผน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการประชุมประชาคมจัดทํา
แผน (รายละเอียดตามโครงการ )
- เปนไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 089.14/856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ ทม
 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
. 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 4  หน้า 56 )

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี (รายละเอียด
ตามโครงการ) 
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2561
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิน พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 2 หน้า 191 )
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โครงการสงเสริมการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการสงเสริมการจัดทําแผน
ชุมชนตําบลสําโรง (รายละเอียดตามโครงการ)
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ ทม
.0810.3/ว1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ. 2561-2565  หน้า 56)

โครงการสงเสริมการปลูกมะขามเทศเพื่อเพิ่มรายได้ในพื้นที่ดินเค็ม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในโครงการสงเสริมการปลูกมะขามเทศเพื่อเพิ่ม
รายได้ในพื้นที่ดินเค็ม(รายละเอียดตามโครงการ)
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2561
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยดาใช้จายในการฝกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 4
ลําดับที่ 1)   
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โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 1,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ราย
ละเอียดตามโครงการ)  
-เปนไปตามระเบียบ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2561
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยดาใช้จายในการฝกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 2 หน้า 191)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ
ตางๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร โทรทัศน เครื่อง
เลน CD เครื่องเสียง ไฟฟ้าภายในอาคาร  อาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขององคการบริหารสวนตําบลสําโรง ให้อยูในสภาพพร้อมใช้
งาน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากสภาวัฒนธรรมอําเภอโนนไทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการจัดงานประเพณีบวงสรวง
อนุสาวรียท้าวสุรนารีอําเภอโนนไทย
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791
 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 201)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 5,000,000 บาท

งบลงทุน รวม 5,000,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,000,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนารายณ หมู
ที่ 1 ถึง บ้านตะคร้อ หมูที่ 7 ตําบลสําโรง อําเภอโนนไทยจังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 2,946,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายบ้านนารายณ หมูที่ 1 ถึง บ้านตะคร้อ หมูที่ 7
 ตําบลสําโรง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ 
จุดเริ่มต้น กม.ที่ 2+400 (วัดป่าสามัคคี
ธรรม) พิกัด N 15.150739  E 102.042869 จุดสิ้นสุด  กม
.ที่ 3+000 (ฉางข้าวหมู
บ้าน) พิกัด N 15.145012  E 102.038066
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ
ทางหลวงชนบท)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ลําดับ
ที่ 2 หน้า 6 )

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านสําโรง 
หมูที่ 2 ตําบลสําโรง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านสําโรง หมูที่ 2 ตําบลสําโรง อําเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา 
โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ดังนี้
(ซอยหลัง อบต.สําโรง)
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ตอนที่ 1 จากศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสําโรง ถึง องคการบริหาร
สวนตําบลสําโรง (ด้านหลัง)
จุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+000 (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
สําโรง) พิกัด N 15.146388 E 102.002180
จุดสิ้นสุด  กม.ที่ 0+058 (อบต
.สําโรง) พิกัด N 15.146641  E 102.002687
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว. 58.00 เมตร    หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ
ทางหลวงชนบท)
- ลงไหลทางหินคลุก ทั้ง 2 ข้างละๆ 0.50 เมตร  ยาว 58.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร
ตอนที่ 2 จากองคการบริหารสวนตําบลสําโรง (ด้านหลัง) ถึง ที่พัก
สายตรวจจุดสําโรง (ด้านหลัง)
จุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+058 (อบต
.สําโรง) พิกัด N 15.146641  E 102.002687
จุดสิ้นสุด  กม.ที่ 0+128 (ที่พักสายตรวจจุด
สําโรง) พิกัด N 15.146911  E 102.003242
- เสริมดินถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว. 70.00
 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร   
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว. 70.00 เมตร    หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ
ทางหลวงชนบท)
- ลงไหลทางหินคลุก ทั้ง 2 ข้างละๆ 0.50 เมตร ยาว 70.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ลําดับ
ที่ 3 หน้า 7)

โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงค องคการบริหารสวนตําบล
สําโรง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 800,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสร้างอาคาร
อเนกประสงค องคการบริหารสวนตําบลสําโรง อําเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ดังนี้
พิกัดที่ตั้ง N 15.146602  E 102.002766
- กอสร้างอาคารอเนกประสงค ขนาดกว้าง 8.00
 เมตร ยาว 14.00 เมตร
- กอสร้างประตูเข้าออก (ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
สําโรงกําหนด)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 2  ลําดับ
ที่ 1 หน้า 5)

โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน 
บ้านสําโรง หมูที่ 2 ตําบลสําโรง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 854,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านสําโรง หมูที่ 2 ตําบลสําโรง อําเภอ
โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
-โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ดังนี้
รายละเอียด  (แยกหนองผีหลอก)
ตอนที่ 1 (จากบ้านยายไปล เอสันเทียะ – ถึงบ้านนางสุชาติ ชู
สําโรง)
จุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+110 (บ้านยายไปล เอสันเที
ยะ) พิกัด N 15.142829 E 102.002038
จุดสิ้นสุด  กม.ที่ 0+230 (บ้านนางสุชาติ  ชู
สําโรง) พิกัด N 15.143008  E 102.003878
- ขุดรื้อถนน คสล.เดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
- เสริมดินถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 120.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร
- กอสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 120.00 เมตร. หนา 0.15 เมตร
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ตอนที่ 2 (จากแยกหนองผีหลอก ถึง บ้านนางสัมฤทธิ์  เวียงสันเที
ยะ)
จุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+0000 (แยกหนองผี
หลอก) พิกัด N 15.142828 E 102.002279
จุดสิ้นสุด  กม.ที่ 0+060 (บ้านนางสัมฤทธิ์ เวียงสันเที
ยะ) พิกัด N 15.143325  E 102.002479
- ขุดรื้อถนน คสล.เดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
- เสริมดินถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 60.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
- กอสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00
 เมตร. หนา 0.15 เมตร
ตอนที่ 3 จากแยกหนองผีหลอก ถึง บ้านนางทองล้วน เมืองสันเที
ยะ
จุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+000 (แยกหนองผี
หลอก) พิกัด N 15.142743  E 102.002340
จุดสิ้นสุด  กม.ที่ 0+100 (บ้านนางทองล้วน  เมืองสันเที
ยะ) พิกัด N 15.142339  E 102.003091
- ขุดรื้อถนน คสล.เดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
- เสริมดินถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 100.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
- กอสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ตอนที่ 4 (จากแยกหนองผีหลอก ถึง บ้างนายพรม  ทองนาค)
จุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+000 (แยกหนองผี
หลอก) พิกัด N 15.142528 E 102.002378
จุดสิ้นสุด  กม.ที่ 0+038(บ้านนายพรม  ทอง
นาค) พิกัด N 15.142348 E 102.002196
 - ขุดรื้อถนน คสล.เดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เ
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มตร
- เสริมดินถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 38.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
- กอสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 38.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ลําดับ
ที่ 4 หน้า 9)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 14,256,735 บาท

งบกลาง รวม 14,256,735 บาท
งบกลาง รวม 14,256,735 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 147,426 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างใน
อัตราร้อยละ 5 พร้อมกับหักคาตอบแทนของพนักงานจ้างสงเปน
เงินสมทบในอัดตราเดียวกันด้วย
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
2) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2561
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
 4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2ว
 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562    
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,568 บาท

เพื่อนําสงเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเปนรายป ในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของคาจ้างโดยประมาณทั้งป 
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการกิจการ
ประปาตําบลสําโรง  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,200,000 บาท

เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มีอายุ  60 ปบริบูรณ
ขึ้นไปและได้ขึ้นทะเบียน ขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับองคการปกครอง
สวนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจายในอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้น
บันไดสําหรับผู้สูงอายุ จํานวน 1,350 คน ใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูง
อายุประจําป  2563 และจํานวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
2) ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม2563
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,150,000 บาท

เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกคนพิการ
หรือทุพพลภาพ โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยความพิการ คน
ละ 800 บาท ตอเดือน จํานวน 245 คน และผู้พิการที่มีอายุต่ํา
กวา 18 ป คนละ 1,000 บาท ตอเดือนโดยใช้ฐานข้อมูลจํานวน
คนพิการประจําป 2563 และจํานวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นจากประกาศรายชื่อ ตามที่ขึ้นทะเบียน 
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
2) ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  2561-2565 ลําดับที่ 2 หน้า  210 )

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 18,000 บาท

เพื่อสนับสนุนการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส จํานวน 3 ราย  เดือนละ 500 บาท 
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะห  เพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
2) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ดวนที่สุด ที่ นม 0810.6/ว 1994
 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม  2563 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  2561-2565 ลําดับที่ 3 หน้า 211)
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สํารองจาย จํานวน 868,891 บาท

เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการ
ป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิดสาธารณ
ภัยหรือกรณีเพื่อบรรเทาปญหาความเดือดร้อนของประชาชน
-ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ ทม
 0808.2/ว 1179  ลงวันที่ 15 เมษายน 2563
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ทม 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
4) )หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ ทม 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ทม 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2560
5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ ทม
 0810.5/ว 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561
6)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ ทม
 0810.4/ว 4967 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2562
7)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ ทม
 0810.4/ว 5141 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562
8)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ ทม
 0810.4/ว 1022 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563
9)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ ทม
 0810.4/ว 1656 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563
10)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ ทม
 0820.3/ว 4930 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
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รายจายตามข้อผูกพัน

รายจายตามข้อผูกพัน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบเข้ากองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตําบล
สําโรง  ไมน้อยกวาร้อยละ 50 กรณีรายได้ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ไมรวมเงินอุดหนุน ตั้งแต 20 ล้านบาท ขึ้นไป ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  2561-2565 ลําดับที่ 4 หน้า 212)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 217,850 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น(กบท.)
-เปนไปตามระเบียบและหนังสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.2/ว
 1212 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563
2) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิน ที่ มท 0808.5/ว 34 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2562
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