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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
เรื่อง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5                  

   

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  ได้ประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ในคราวประชุมสมัยสามัญที่  ๓ เมื่อวันที่  ๑3  สิงหาคม  ๒๕๖4  และวันที่ ๒5  สิงหาคม 
๒๕๖4  ที่ผ่านมานั้น และได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖5  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านไร่  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  เพื่อให้นายอำเภอเทพสถิตพิจารณาอนุมัติ  นั้น     

 

บัดนี้นายอำเภอเทพสถิต   ได้พิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่  17  กันยายน  ๒๕๖4  และให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านไร่  ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5  ตามความนัยมาตรา ๘๗ แห่งพรราช
บัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ประกาศโดยเปิดเผย
ให้ประชาชนทราบ  ณ  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓๙    

 

จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5  เป็นต้นไป   

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่   17   กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 

(ลงชื่อ 
(นายกรานต์    เขตจันทึก )                

                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
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ส่วนที่  ๑ 
 

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย  
 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูม ิ
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คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านไร่ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้  

1. สถานะการคลัง   

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป    

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงิน ดังนี้    

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 19,572,100.75 บาท    

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 26,857,214.10 บาท    

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,386,915.04 บาท    
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไมไ่ด้เบิกจ่าย จำนวน 25 โครงการ รวม 3,666,520.61 บาท    

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท   

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท  
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

2.1 รายรับจริง จำนวน 69,554,752.35 บาท ประกอบด้วย    

หมวดภาษีอากร จำนวน 113,900.09  บาท    

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 127,796.00  บาท    

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 159,733.07  บาท    

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน 738,070.00  บาท    

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 207,300.00  บาท    

หมวดรายได้จากทุน จำนวน 0.00  บาท    

หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 27,951,790.19  บาท    

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 40,256,163.00  บาท   

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,631,950.00 บาท   

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 64,867,039.35 บาท ประกอบด้วย    

งบกลาง จำนวน 27,384,638.00 บาท    

งบบุคลากร จำนวน 14,102,662.00 บาท    

งบดำเนินงาน จำนวน 13,324,824.24 บาท    

งบลงทุน จำนวน 6,033,915.11 บาท    

งบเงินอุดหนุน จำนวน 4,021,000.00 บาท    

งบรายจ่ายอื่น จำนวน 0.00 บาท 
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2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,157,950.00 บาท  
 
 

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 7,221,000.00 บาท   

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 945,000.00 บาท 
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท  
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คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 

1. รายรับ 
   

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 113,900.09 484,500.00 112,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 127,796.00 162,200.00 44,200.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 159,733.07 176,000.00 176,000.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 738,070.00 717,000.00 800,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 207,300.00 111,100.00 111,100.00 
  รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,346,799.16 1,650,800.00 1,243,300.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 27,951,790.19 27,649,200.00 30,556,700.00 
  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
27,951,790.19 27,649,200.00 30,556,700.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 40,256,163.00 40,000,000.00 41,200,000.00 
  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
40,256,163.00 40,000,000.00 41,200,000.00 

รวม 69,554,752.35 69,300,000.00 73,000,000.00 
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ส่วนที่  ๒ 
 

ข้อบัญญัต ิ
 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖5 
 

 
ของ 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูม ิ
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คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 27,384,638.00 25,548,260.00 24,656,300.00 
  งบบุคลากร 14,102,662.00 17,681,460.00 20,729,185.00 
  งบดำเนินงาน 13,324,824.24 16,034,380.00 16,177,115.00 
  งบลงทุน 6,033,915.11 4,663,900.00 5,929,800.00 
  งบเงินอุดหนุน 4,021,000.00 5,372,000.00 5,507,600.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 64,867,039.35 69,300,000.00 73,000,000.00 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

        
  

ด้าน รวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,290,300 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 320,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 12,588,775 
  แผนงานสาธารณสุข 5,534,945 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,314,920 
  แผนงานเคหะและชุมชน 4,647,560 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 80,000 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 980,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,886,200 
  แผนงานการเกษตร 301,000 
  แผนงานการพาณิชย์ 2,400,000 

ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 24,656,300 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 73,000,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 

แผนงานงบกลาง    
    งาน 

งบกลาง รวม 
    

งบ 
  

    
        

          

งบกลาง 24,656,300 24,656,300     

    งบกลาง 24,656,300 24,656,300     

แผนงานบริหารงานทั่วไป    
    งาน 

งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
งานควบคุมภายใน
และการตรวจสอบ

ภายใน 
รวม 

  

งบ 
  

  
    

  
        

งบบุคลากร 8,507,060 2,845,320 367,320 11,719,700   

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,507,480 0 0 3,507,480   

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 4,999,580 2,845,320 367,320 8,212,220   

งบดำเนินงาน 2,954,000 461,000 0 3,415,000   

    ค่าตอบแทน 462,000 46,000 0 508,000   

    ค่าใช้สอย 1,427,000 155,000 0 1,582,000   

    ค่าวัสด ุ 500,000 230,000 0 730,000   

    ค่าสาธารณูปโภค 565,000 30,000 0 595,000   

งบลงทุน 97,900 27,700 0 125,600   

    ค่าครุภัณฑ์ 97,900 27,700 0 125,600   

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000   

    เงินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000   

รวม 11,588,960 3,334,020 367,320 15,290,300   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน    
    งาน 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

รวม 
    

งบ 
      
             

งบดำเนินงาน 120,000 120,000     
    ค่าใช้สอย 100,000 100,000     
    ค่าวัสดุ 20,000 20,000     
งบลงทุน 200,000 200,000     
    ค่าครุภัณฑ ์ 200,000 200,000     

รวม 320,000 320,000     
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แผนงานการศึกษา    
    งาน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

รวม 

   

งบ 
  

   
    

   
      

   

งบบุคลากร 1,276,720 1,909,440 3,186,160    

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,276,720 1,909,440 3,186,160    

งบดำเนินงาน 553,000 3,899,115 4,452,115    

    ค่าตอบแทน 15,000 30,000 45,000    

    ค่าใช้สอย 460,000 1,061,195 1,521,195    

    ค่าวัสด ุ 60,000 2,783,520 2,843,520    

    ค่าสาธารณูปโภค 18,000 24,400 42,400    

งบลงทุน 2,900 0 2,900    

    ค่าครุภัณฑ์ 2,900 0 2,900    

งบเงินอุดหนุน 0 4,947,600 4,947,600    

    เงินอุดหนุน 0 4,947,600 4,947,600    

รวม 1,832,620 10,756,155 12,588,775    

แผนงานสาธารณสุข    
    งาน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ

สาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น 

รวม 

   

งบ 
  

   
    

   
      

   

งบบุคลากร 1,939,945 0 1,939,945    

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,939,945 0 1,939,945    

งบดำเนินงาน 855,000 1,350,000 2,205,000    

    ค่าตอบแทน 125,000 0 125,000    

    ค่าใช้สอย 410,000 1,100,000 1,510,000    

    ค่าวัสด ุ 320,000 250,000 570,000    

งบลงทุน 1,070,000 0 1,070,000    

    ค่าครุภัณฑ์ 1,070,000 0 1,070,000    

งบเงินอุดหนุน 0 320,000 320,000    

    เงินอุดหนุน 0 320,000 320,000    

รวม 3,864,945 1,670,000 5,534,945    
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    งาน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห ์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ 

รวม 

   

งบ 
  

   
    

   
      

   

งบบุคลากร 1,115,820 0 1,115,820    

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,115,820 0 1,115,820    

งบดำเนินงาน 512,000 675,000 1,187,000    

    ค่าตอบแทน 12,000 0 12,000    

    ค่าใช้สอย 420,000 675,000 1,095,000    

    ค่าวัสด ุ 75,000 0 75,000    

    ค่าสาธารณูปโภค 5,000 0 5,000    

งบลงทุน 12,100 0 12,100    

    ค่าครุภัณฑ์ 12,100 0 12,100    

รวม 1,639,920 675,000 2,314,920    

แผนงานเคหะและชุมชน    
    งาน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 
รวม 

    

งบ 
  

    
    

    
      

    

งบบุคลากร 2,767,560 2,767,560     

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,767,560 2,767,560     

งบดำเนินงาน 1,428,000 1,428,000     

    ค่าตอบแทน 128,000 128,000     

    ค่าใช้สอย 220,000 220,000     

    ค่าวัสด ุ 1,080,000 1,080,000     

งบลงทุน 452,000 452,000     

    ค่าครุภัณฑ์ 452,000 452,000     

รวม 4,647,560 4,647,560     

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    
    งาน 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

รวม 

    

งบ 
  

    
    

    
      

    

งบดำเนินงาน 80,000 80,000     

    ค่าใช้สอย 80,000 80,000     

รวม 80,000 80,000     
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ    
    งาน 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 
รวม 

  

งบ 
  

  
    

  
      

  

งบดำเนินงาน 300,000 150,000 320,000 770,000   

    ค่าใช้สอย 250,000 150,000 300,000 700,000   

    ค่าวัสด ุ 50,000 0 20,000 70,000   

งบเงินอุดหนุน 0 210,000 0 210,000   

    เงินอุดหนุน 0 210,000 0 210,000   

รวม 300,000 360,000 320,000 980,000   

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
    งาน 

งานก่อสร้าง รวม 

    

งบ 
  

    
    

    
      

    

งบลงทุน 3,886,200 3,886,200     

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 3,886,200 3,886,200     

รวม 3,886,200 3,886,200     

แผนงานการเกษตร    

          
    งาน 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

รวม 

   

งบ 
  

   
    

   
      

   

งบดำเนินงาน 20,000 100,000 120,000    

    ค่าใช้สอย 20,000 100,000 120,000    

งบลงทุน 0 181,000 181,000    

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 181,000 181,000    

รวม 20,000 281,000 301,000    
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แผนงานการพาณิชย์ 
    งาน 

งานกิจการประปา รวม 

    

งบ 
  

    
    

    
      

    

งบดำเนินงาน 2,400,000 2,400,000     

    ค่าวัสด ุ 900,000 900,000     

    ค่าสาธารณูปโภค 1,500,000 1,500,000     

รวม 2,400,000 2,400,000     
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ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

 

             โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความใน
พระราชบัญญัติความใพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้น
ไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ และโดยอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  
             ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
             ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
             ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 73,000,000 บาท 

  

           ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
จำนวนรวมทั้งสิ้น 73,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

  

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,290,300 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 320,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 12,588,775 
  แผนงานสาธารณสุข 5,534,945 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,314,920 
  แผนงานเคหะและชุมชน 4,647,560 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 80,000 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 980,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,886,200 
  แผนงานการเกษตร 301,000 
  แผนงานการพาณิชย์ 2,400,000 

ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 24,656,300 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 73,000,000 
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ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  

  

งบ ยอดรวม 

รวมรายจ่าย 0 
  

  

          ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
  

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
        

    

ประกาศ ณ วันที่   17  กันยายน  2564  
      

  

        

      

         (ลงนาม).......................................... 
                            (นายกรานต์    เขตจันทึก) 
            ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  

อนุมัติ   

        

        

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

( นายสิทธา   ภู่เอ่ียม )   

ตำแหน่ง นายอำเภอเทพสถิต    
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รายงานประมาณการรายรับ 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 

  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
หมวดภาษีอากร             
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 173,579.60 1,222.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ภาษีบำรุงท้องที่ 230,675.95 1,139.31 0.00 0.00 % 0.00 
     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 13,626.38 404,500.00 -92.58 % 30,000.00 
     ภาษีป้าย 77,987.80 97,912.40 78,000.00 2.56 % 80,000.00 
     อากรการฆ่าสัตว์ 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 482,243.35 113,900.09 484,500.00     112,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต             
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 690.00 800.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 700.00 1,870.00 0.00 100.00 % 1,000.00 
     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 98,326.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 
     ค่าปรับอ่ืน ๆ 0.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00 
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

15,000.00 25,800.00 150,000.00 -80.00 % 30,000.00 

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 
ตารางเมตร 

1,000.00 1,000.00 0.00 100.00 % 1,000.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 18,390.00 127,796.00 162,200.00     44,200.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             
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     ดอกเบี้ย 184,402.72 159,733.07 176,000.00 0.00 % 176,000.00 
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 184,402.72 159,733.07 176,000.00     176,000.00 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์             
     รายได้จากประปา 716,550.00 738,070.00 717,000.00 11.58 % 800,000.00 
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 716,550.00 738,070.00 717,000.00     800,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด             
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 0.00 122,000.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00 
     ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร 5.00 40.00 100.00 0.00 % 100.00 
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 90,940.00 85,260.00 91,000.00 0.00 % 91,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 90,945.00 207,300.00 111,100.00     111,100.00 
หมวดภาษีจัดสรร             
     ภาษีรถยนต์ 35,915.64 322,809.16 37,695.00 870.10 % 365,680.00 
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 9,887,133.47 12,647,839.24 10,522,000.00 32.67 % 13,959,200.00 
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 4,919,307.53 4,941,292.36 5,145,000.00 2.33 % 5,264,820.00 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 207,635.85 81,557.44 207,650.00 -60.70 % 81,600.00 
     ภาษีสรรพสามิต 11,132,592.90 9,747,822.33 11,499,335.00 -7.16 % 10,675,900.00 
     ค่าภาคหลวงแร่ 92,906.41 86,871.87 97,500.00 -10.87 % 86,900.00 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 98,060.75 86,462.39 100,000.00 -13.50 % 86,500.00 
     เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 32,809.65 33,055.80 35,000.00 -5.43 % 33,100.00 
     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล 1,520.00 510.00 1,520.00 -67.11 % 500.00 
     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 3,424.10 3,569.60 3,500.00 -28.57 % 2,500.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 26,411,306.30 27,951,790.19 27,649,200.00     30,556,700.00 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             
     เงินอุดหนุนทั่วไป 38,130,903.00 40,256,163.00 40,000,000.00 3.00 % 41,200,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 38,130,903.00 40,256,163.00 40,000,000.00     41,200,000.00 
รวมทุกหมวด 66,034,740.37 69,554,752.35 69,300,000.00     73,000,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 

        
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  73,000,000   บาท  แยกเป็น   

 

รายได้จัดเก็บเอง  

 หมวดภาษีอากร รวม 112,000 บาท  

  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 30,000 บาท  

    
ประมาณการลดลง เนื่องจากประมาณการตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562    

   

  ภาษีป้าย จำนวน 80,000 บาท  

    
ประมาณการเพ่ิมข้ึน เนื่องจากประมาณการตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562    

   

  อากรการฆ่าสัตว์ จำนวน 2,000 บาท  

    ประมาณการเท่าเดิม  เนื่องจากรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมาลดลง     

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 44,200 บาท  

  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ
สะสมอาหาร 

จำนวน 1,000 บาท  

    
ประมาณการเท่าเดิม  เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา   

   

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 1,000 บาท  

    ประมาณการเท่าเดิม เนื่องจากรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมาลดลง      

  ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จำนวน 1,000 บาท  

    
ประมาณการเท่าเดิม เนื่องจากประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

   

  ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 10,000 บาท  

    
ประมาณการเท่าเดิม  เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

   

  ค่าปรับอื่น ๆ จำนวน 200 บาท  

    
ประมาณการเท่าเดิม เนื่องจากประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

   

  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 30,000 บาท  

    
ประมาณการลดลง เนื่องจากรับจริงปีงบประมาณท่ีผ่านมาลดลง 
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  ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 

จำนวน 1,000 บาท  

    
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

   

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 176,000 บาท  

  ดอกเบี้ย จำนวน 176,000 บาท  

    
ประมาณการเท่าเดิม  เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา    

   

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 800,000 บาท  

  รายได้จากประปา จำนวน 800,000 บาท  

    
ประมาณการเพ่ิมข้ึน  เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

   

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 111,100 บาท  

  ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 20,000 บาท  

    
ประมาณการเท่าเดิม เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

   

  ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร จำนวน 100 บาท  

    
ประมาณการเท่าเดิม   เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

   

  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 91,000 บาท  

    
ประมาณการเท่าเดิม  เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

   

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 หมวดภาษีจัดสรร รวม 30,556,700 บาท  

  ภาษีรถยนต์ จำนวน 365,680 บาท  

    
ประมาณการเพ่ิมข้ึน  เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

   

  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 13,959,200 บาท  

    
ประมาณการเพ่ิมข้ึน  เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

   

  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จำนวน 5,264,820 บาท  

    
ประมาณการเพ่ิมข้ึน  เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

   

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 81,600 บาท  

    
ประมาณการลดลง  เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
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ภาษีสรรพสามิต จำนวน 10,675,900 บาท 

    
ประมาณการลดลง  เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

   

  ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 86,900 บาท  

    
ประมาณการลดลง  เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

   

  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 86,500 บาท  

    
ประมาณการลดลง  เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

   

  เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ จำนวน 33,100 บาท  

    
ประมาณการลดลง  เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

   

  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล จำนวน 500 บาท  

    
ประมาณการลดลง  เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

   

  ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จำนวน 2,500 บาท  

    
ประมาณการลดลง  เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

   

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 41,200,000 บาท  

  เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 41,200,000 บาท  

    
ประมาณการเพ่ิมข้ึน  เนื่องจากประมาณการไว้ให้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
อำเภอเทพสถิต    จังหวัดชัยภูมิ 

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

แผนงานงบกลาง             
งบกลาง             
  งบกลาง             
  งบกลาง             
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 207,920.00 173,484.00 201,360.00 24.16 % 250,000 
    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,520.00 8,600.00 12,000.00 0 % 12,000 
    เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 
    เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,578,500.00 13,507,300.00 14,513,343.00 11.13 % 16,128,000 
    เบี้ยยังชีพความพิการ 4,392,800.00 4,805,600.00 5,366,300.00 3.85 % 5,572,800 
    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000.00 54,000.00 120,000.00 -55 % 54,000 
    เงินสำรองจ่าย 6,745,745.00 8,313,912.00 8,056,562.00 -75.18 % 2,000,000 
    รายจ่ายตามข้อผูกพัน             

      
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 

0.00 0.00 0.00 100 % 318,000 

      เงนิสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 
      เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 178,164.00 222,435.00 222,500.00 -0.45 % 221,500 

    
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

240,930.00 299,307.00 586,000.00 -100 % 0 

รวมงบกลาง 24,406,579.00 27,384,638.00 29,178,065.00     24,656,300 
รวมงบกลาง 24,406,579.00 27,384,638.00 29,178,065.00     24,656,300 
รวมงบกลาง 24,406,579.00 27,384,638.00 29,178,065.00     24,656,300 

รวมแผนงานงบกลาง 24,406,579.00 27,384,638.00 29,178,065.00     24,656,300 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป             
งานบริหารทั่วไป             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             

    
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

497,650.00 532,080.00 532,080.00 0 % 532,080 

    ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก 40,831.00 45,600.00 45,600.00 0 % 45,600 
    ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 40,831.00 45,600.00 45,600.00 0 % 45,600 

    
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

86,400.00 90,720.00 90,720.00 0 % 90,720 

    
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/
สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2,664,000.00 2,793,480.00 2,793,480.00 0 % 2,793,480 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,329,712.00 3,507,480.00 3,507,480.00     3,507,480 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,400,810.00 2,538,780.00 2,756,740.00 5.2 % 2,900,000 

    
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 100 % 21,420 

    เงินประจำตำแหน่ง 252,000.00 252,000.00 252,000.00 0 % 252,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 972,850.00 941,760.00 957,840.00 72.86 % 1,655,760 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 101,655.00 96,000.00 98,400.00 73.17 % 170,400 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 3,727,315.00 3,828,540.00 4,064,980.00     4,999,580 
รวมงบบุคลากร 7,057,027.00 7,336,020.00 7,572,460.00     8,507,060 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

376,050.00 405,750.00 400,000.00 -25 % 300,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,180.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 
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    ค่าเช่าบ้าน 87,600.00 90,800.00 129,000.00 -20.93 % 102,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

      เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร 48,600.00 20,110.00 52,500.00 -100 % 0 
รวมค่าตอบแทน 515,430.00 516,660.00 611,500.00     462,000 

  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 652,414.00 510,576.00 538,000.00 -7.06 % 500,000 
    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 15,000.00 12,410.00 27,000.00 85.19 % 50,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

            

      ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000 
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 75,800.00 38,980.00 38,180.00 -21.42 % 30,000 

      
ค่าพวงมาลา   ช่อดอกไม้  และกระเช้า
ดอกไม้ 

4,000.00 2,000.00 5,000.00 0 % 5,000 

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
      โครงการความสุขจากพ่อ  สู่ผืนแผ่นดิน  32,250.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการประชุมประชาคมเพ่ือจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนพัฒนา
ชุมชน 

31,755.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการน้ำและนวัตวิถีตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

153,100.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำ 
ทบทวน เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านไร่ 

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 
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โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพและพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรของผู้บริหารและ
พนักงานส่วนตำบล 

0.00 0.00 0.00 100 % 162,000 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 112,560.00 124,160.00 54,000.00 270.37 % 200,000 
รวมค่าใช้สอย 1,076,879.00 688,126.00 662,180.00     1,427,000 

  ค่าวัสดุ             
    วัสดุสำนักงาน 116,399.00 92,274.00 80,075.00 49.86 % 120,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 11,400.00 0.00 0 % 0 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 19,936.00 29,498.00 20,000.00 0 % 20,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 28,400.00 18,000.00 9,050.00 1,004.97 % 100,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 230,600.00 222,200.00 220,000.00 0 % 220,000 
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 27,000.00 -25.93 % 20,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 37,130.00 22,895.00 37,560.00 -46.75 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 432,465.00 396,267.00 393,685.00     500,000 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าไฟฟ้า 360,970.01 348,527.65 365,356.20 14.96 % 420,000 
    ค่าบริการโทรศัพท์ 7,616.26 6,601.90 10,000.00 0 % 10,000 
    ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 107,214.00 89,345.00 130,000.00 0 % 130,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 475,800.27 444,474.55 510,356.20     565,000 
รวมงบดำเนินงาน 2,500,574.27 2,045,527.55 2,177,721.20     2,954,000 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์สำนักงาน             
      เก้าอ้ีพนักพิง 0.00 11,600.00 0.00 100 % 5,800 
      เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน 55,000.00 0.00 28,000.00 -100 % 0 
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ชุดซุ้มแท่นพระบรมฉายาลักษณฺ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
พระบรมราชินีนาถ 

0.00 99,000.00 0.00 0 % 0 

      ชดุโซฟา 5 ที่นั่ง  0.00 12,900.00 0.00 0 % 0 
      ตู้เก็บหนังสือ/แฟ้ม   11,700.00 0.00 0.00 0 % 0 
      ตู้เหล็ก 2 บานเปิด มือจับชนิดบิด 0.00 5,500.00 0.00 100 % 11,800 
      ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก   0.00 3,500.00 5,800.00 -100 % 0 
      โต๊ะทำงาน 0.00 2,900.00 0.00 100 % 2,900 
      โต๊ะประชุมห้องประธานสภา  0.00 30,000.00 0.00 0 % 0 
      โทรศัพท์สำนักงาน  0.00 3,900.00 0.00 0 % 0 
      บันไดสำหรับเวทีสำเร็จรูป  3,900.00 0.00 0.00 0 % 0 
      โพเดี่ยมหรือแท่นบรรยาย  17,100.00 0.00 0.00 0 % 0 
      ไมค์ห้องประชุม 0.00 0.00 3,900.00 -100 % 0 
      ลำโพงเอนกประสงค์พร้อมแอมป์ 9,900.00 0.00 0.00 0 % 0 
      เวทีสำเร็จรูป  51,200.00 0.00 0.00 0 % 0 
      อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  0.00 0.00 700.00 -100 % 0 
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ             
      เครื่องขยายเสียง  21,400.00 0.00 0.00 0 % 0 
    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่             
      โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV 0.00 0.00 0.00 100 % 55,400 
    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             
      เครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อน  ชนิด 2 หัวกด 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

      
 เครื่องพิมพ์  Multifunction เลเซอร์หรือ 
LED สี   

0.00 15,000.00 0.00 0 % 0 

      
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สำหรับ
สำนักงาน 

15,600.00 0.00 0.00 0 % 0 
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เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผล 

0.00 21,900.00 22,000.00 0 % 22,000 

      ชดุกล้อง cctv 0.00 0.00 49,650.00 -100 % 0 
      โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 2,900.00 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 185,800.00 206,200.00 122,950.00     97,900 
รวมงบลงทุน 185,800.00 206,200.00 122,950.00     97,900 

  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             

      
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูม ิ

20,000.00 30,000.00 30,000.00 0 % 30,000 

รวมเงินอุดหนุน 20,000.00 30,000.00 30,000.00     30,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000.00 30,000.00 30,000.00     30,000 

รวมงานบริหารทั่วไป 9,763,401.27 9,617,747.55 9,903,131.20     11,588,960 
งานบริหารงานคลัง             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 873,840.00 899,740.00 1,000,160.00 67.78 % 1,678,080 

    
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 100 % 42,840 

    เงินประจำตำแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 784,277.00 778,080.00 553,680.00 84.66 % 1,022,400 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 34,202.00 36,000.00 38,760.00 54.8 % 60,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,734,319.00 1,755,820.00 1,634,600.00     2,845,320 
รวมงบบุคลากร 1,734,319.00 1,755,820.00 1,634,600.00     2,845,320 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             
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    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
    ค่าเช่าบ้าน 0.00 12,000.00 36,000.00 0 % 36,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 4,800.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าตอบแทน 0.00 16,800.00 36,000.00     46,000 
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 109,500.00 48,380.00 65,000.00 15.38 % 75,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

            

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 48,442.40 23,542.00 33,020.00 21.14 % 40,000 
      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      
โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

400,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการออกสำรวจและปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับ 
พรบ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562  

0.00 350,000.00 0.00 0 % 0 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 
รวมค่าใช้สอย 557,942.40 421,922.00 98,020.00     155,000 

  ค่าวัสดุ             
    วัสดุสำนักงาน 42,220.00 65,169.00 94,555.00 -15.39 % 80,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 22,000.00 -9.09 % 20,000 
    วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 21,160.00 43,960.00 61,550.00 -2.52 % 60,000 

รวมค่าวัสดุ 63,380.00 109,129.00 178,105.00     230,000 
  ค่าสาธารณูปโภค             
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    ค่าบริการไปรษณีย์ 2,679.00 29,114.00 25,000.00 20 % 30,000 
รวมค่าสาธารณูปโภค 2,679.00 29,114.00 25,000.00     30,000 

รวมงบดำเนินงาน 624,001.40 576,965.00 337,125.00     461,000 
  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์สำนักงาน             
      เก้าอ้ีพนักพิง 0.00 8,700.00 0.00 0 % 0 
      เกา้อ้ีพนักพิงสูง  0.00 4,900.00 0.00 0 % 0 
      ตู้นิรภัย ระบบล็อก 2 ชั้น  21,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
      ตู้เหล็ก 2 บานเปิด  มือจับชนิดบิด 44,000.00 11,000.00 11,000.00 60.91 % 17,700 
      ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  10,350.00 0.00 0.00 0 % 0 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

      
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  สำหรับงาน
ประมวลผล  

0.00 0.00 38,000.00 -100 % 0 

      
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน
สำนักงาน 

16,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดำ 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot  Matrix Printer  
แบบแคร่สั้น   

21,400.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี  ชนิด 
Network  แบบที่ 2  

0.00 0.00 27,000.00 -100 % 0 

      เครื่องสำรองไฟฟ้า 0.00 0.00 7,500.00 -100 % 0 
รวมค่าครุภัณฑ์ 112,750.00 24,600.00 83,500.00     27,700 

รวมงบลงทุน 112,750.00 24,600.00 83,500.00     27,700 
รวมงานบริหารงานคลัง 2,471,070.40 2,357,385.00 2,055,225.00     3,334,020 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน             
  งบบุคลากร             



  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 : องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นไร่ 25 

 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 367,320 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0.00 0.00 0.00     367,320 
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00     367,320 

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0.00 0.00 0.00     367,320 
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,234,471.67 11,975,132.55 11,958,356.20     15,290,300 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน             
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

            

      
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

50,000.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสำคัญ 

69,960.00 38,960.00 70,000.00 0 % 70,000 

      
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  

117,985.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 237,945.00 38,960.00 70,000.00     100,000 
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 160,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
    วัสดุจราจร 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 160,000.00 0.00 0.00     20,000 
รวมงบดำเนินงาน 397,945.00 38,960.00 70,000.00     120,000 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง             
      รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์  0.00 2,993,000.00 0.00 0 % 0 
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    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             
      ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 2,993,000.00 0.00     200,000 
รวมงบลงทุน 0.00 2,993,000.00 0.00     200,000 

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 397,945.00 3,031,960.00 70,000.00     320,000 
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 397,945.00 3,031,960.00 70,000.00     320,000 

แผนงานการศึกษา             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 508,200.00 473,020.00 370,060.00 104.49 % 756,720 
    เงินประจำตำแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000.00 214,838.00 293,001.00 46.76 % 430,000 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000.00 23,870.00 48,000.00 0 % 48,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 670,200.00 753,728.00 753,061.00     1,276,720 
รวมงบบุคลากร 670,200.00 753,728.00 753,061.00     1,276,720 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,800.00 4,000.00 12,418.00 -100 % 0 
รวมค่าตอบแทน 4,800.00 4,000.00 17,418.00     15,000 

  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 731,200.00 654,900.00 381,728.00 -0.45 % 380,000 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

            

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 35,016.00 2,080.00 12,390.00 384.26 % 60,000 
      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 5,900.00 13,000.00 0.00 100 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 772,116.00 669,980.00 394,118.00     460,000 
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุสำนักงาน 37,545.00 30,652.00 10,000.00 100 % 20,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 5,950.00 0.00 0 % 0 
    วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 56,710.00 13,965.00 4,260.00 369.48 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 94,255.00 50,567.00 14,260.00     60,000 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 100 % 13,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 5,000.00     18,000 
รวมงบดำเนินงาน 871,171.00 724,547.00 430,796.00     553,000 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์สำนักงาน             
      เก้าอ้ีพนักพิง 0.00 0.00 4,900.00 -40.82 % 2,900 
      ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง  5,850.00 0.00 0.00 0 % 0 
      ตู้เหล็ก 2 บานเปิด  มือจับชนิดบิด 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0 
      โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0 
      โต๊ะทำงาน  0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             
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เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก   สำหรับงาน
สำนักงาน  

0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0 

      
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(lnk Tank Printer)  

0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 5,850.00 22,000.00 33,200.00     2,900 
รวมงบลงทุน 5,850.00 22,000.00 33,200.00     2,900 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,547,221.00 1,500,275.00 1,217,057.00     1,832,620 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 820,380.00 863,280.00 699,499.00 40.88 % 985,440 
    เงินวิทยฐานะ 42,000.00 42,000.00 68,068.00 23.41 % 84,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 913,383.00 819,000.00 864,000.00 -12.5 % 756,000 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 101,486.00 91,000.00 96,000.00 -12.5 % 84,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,877,249.00 1,815,280.00 1,727,567.00     1,909,440 
รวมงบบุคลากร 1,877,249.00 1,815,280.00 1,727,567.00     1,909,440 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

      เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 
รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 30,000.00     30,000 

  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

            

      
โครงการจัดรถรับส่งนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านไร่ 

0.00 0.00 358,500.00 -100 % 0 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,110,380.00 1,027,400.00 998,470.00 6.28 % 1,061,195 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 3,200.00 -100 % 0 
รวมค่าใช้สอย 1,110,380.00 1,027,400.00 1,360,170.00     1,061,195 

  ค่าวัสดุ             
    วัสดุสำนักงาน 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000.00 0.00 50,482.00 5,334.65 % 2,743,520 
    ค่าอาหารเสริม (นม) 2,127,477.84 2,379,231.22 2,503,810.00 -100 % 0 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 20,360.00 30,000.00 -33.33 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 2,147,477.84 2,399,591.22 2,594,292.00     2,783,520 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าไฟฟ้า 12,028.65 25,697.82 25,000.00 -2.4 % 24,400 

รวมค่าสาธารณูปโภค 12,028.65 25,697.82 25,000.00     24,400 
รวมงบดำเนินงาน 3,269,886.49 3,452,689.04 4,009,462.00     3,899,115 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์สำนักงาน             
      เก้าอ้ีพนักพิง 0.00 5,800.00 14,500.00 -100 % 0 
      เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  0.00 39,500.00 0.00 0 % 0 
      ชั้นวางหนังสือ 0.00 3,500.00 0.00 0 % 0 
      ชดุโต๊ะอนุบาล 6 ที่นั่ง   0.00 70,200.00 0.00 0 % 0 
      ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง   0.00 23,200.00 0.00 0 % 0 
      โต๊ะทำงาน 0.00 5,800.00 16,500.00 -100 % 0 
    ครุภัณฑ์การศึกษา             
      กระดานลื่นหมีน้อย 0.00 9,500.00 0.00 0 % 0 
      กระบะทรายรูปห้าเหลี่ยม  0.00 23,500.00 0.00 0 % 0 
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      เก้าอ้ีสีหวาน  0.00 1,250.00 0.00 0 % 0 
      ชดุท่อลอดบ้านน้อย 0.00 99,500.00 0.00 0 % 0 
      ชดุฝึกกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง  0.00 12,500.00 0.00 0 % 0 
      ชุดรวมเครื่องเล่น 5 สหายพาเพลิน 0.00 120,000.00 0.00 0 % 0 
      ท่อลอดอุโมงค์  0.00 28,500.00 0.00 0 % 0 
      บ้านแฝดปีนป่ายกระดานลื่น 0.00 42,500.00 0.00 0 % 0 
      ม้าหมุน 6 ที่นั่งพลาสติก  0.00 78,000.00 0.00 0 % 0 
      ไม้กระดก 4 ที่นั่ง  0.00 18,500.00 0.00 0 % 0 
      โยกเยก ก.ไก่  0.00 2,500.00 0.00 0 % 0 
      โยกเยกกระต่าย  0.00 2,500.00 0.00 0 % 0 
      โยกเยกช้าง 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0 
      โยกเยกปลาโลมา 0.00 2,500.00 0.00 0 % 0 
      โยกเยกม้าหรรษา 0.00 2,500.00 0.00 0 % 0 
      โยกเยกยีราฟลายจุด  0.00 5,000.00 0.00 0 % 0 
      โยกเยกรถไฟ 8 ที่นั่ง 0.00 31,500.00 0.00 0 % 0 
    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่             
      เครื่องเล่น  DVD   0.00 2,900.00 0.00 0 % 0 
      โทรทัศน ์ แอล อี ดี (LED TV)  16,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             
      เครื่องคอมพิวเตอร์   สำหรับสำนักงาน  0.00 16,500.00 34,000.00 -100 % 0 

      
เครื่องพิมพ์  Multifunction  เลเซอร์หรือ 
LED สี  

0.00 15,000.00 0.00 0 % 0 

      
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ 
(30 หน้า/นาที) 

7,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

      เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0 

      
เครื่องเลเซอร์ หรือ LED  ขาวดำ  ชนิด 
Network แบบที่ 1  

0.00 0.00 17,800.00 -100 % 0 

      จอแสดงภาพ   0.00 0.00 2,800.00 -100 % 0 
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      ชดุกล้อง cctv   0.00 0.00 50,950.00 -100 % 0 
รวมค่าครุภัณฑ์ 23,500.00 667,650.00 140,850.00     0 

รวมงบลงทุน 23,500.00 667,650.00 140,850.00     0 
  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ             

      
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อาหารกลางวัน
ในสังกัด สพฐ. )  

4,973,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
เงินอุดหนุนส่วนราชการ(อาหารกลางวันใน
สังกัด สพฐ.) 

0.00 3,671,000.00 5,743,480.00 -13.86 % 4,947,600 

รวมเงินอุดหนุน 4,973,000.00 3,671,000.00 5,743,480.00     4,947,600 
รวมงบเงินอุดหนุน 4,973,000.00 3,671,000.00 5,743,480.00     4,947,600 

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 10,143,635.49 9,606,619.04 11,621,359.00     10,756,155 
รวมแผนงานการศึกษา 11,690,856.49 11,106,894.04 12,838,416.00     12,588,775 

แผนงานสาธารณสุข             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0.00 104,910.00 214,260.00 110.03 % 450,000 
    เงินประจำตำแหน่ง 0.00 0.00 19,200.00 118.75 % 42,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 549,000.00 665,119.00 754,801.00 69.57 % 1,279,945 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 61,000.00 73,895.00 81,199.00 106.9 % 168,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 610,000.00 843,924.00 1,069,460.00     1,939,945 
รวมงบบุคลากร 610,000.00 843,924.00 1,069,460.00     1,939,945 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 100 % 120,000 
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    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 12,800.00 -60.94 % 5,000 
รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 12,800.00     125,000 

  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 104,400.00 64,190.00 10,600.00 1,786.79 % 200,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

            

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 16,640.00 74,435.00 34.35 % 100,000 
      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 60,780.00 18,430.00 100,000.00 0 % 100,000 

รวมค่าใช้สอย 165,180.00 99,260.00 185,035.00     410,000 
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุสำนักงาน 10,000.00 5,914.00 10,000.00 0 % 10,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 12,120.00 230.03 % 40,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 11,200.00 17,200.00 50,000.00 0 % 50,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 186,000.00 221,900.00 325,000.00 -38.46 % 200,000 
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,070.00 9,510.00 4,700.00 112.77 % 10,000 

รวมค่าวัสดุ 224,270.00 254,524.00 401,820.00     320,000 
รวมงบดำเนินงาน 389,450.00 353,784.00 599,655.00     855,000 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์สำนักงาน             
      เก้าอ้ีทำงาน 0.00 0.00 4,900.00 -100 % 0 
      เก้าอ้ีพนักพิง 0.00 2,900.00 2,900.00 -100 % 0 
      ตู้เหล็ก 2 บานเปิด มือจับชนิดบิด 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0 
      ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง   0.00 5,800.00 0.00 0 % 0 
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      ตู้เอกสาร  ชนิดลิ้นชัก 4 ลิ้นชกั  0.00 7,900.00 0.00 0 % 0 
      โต๊ะทำงาน  0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0 
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง             
      รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 0.00 0.00 0.00 100 % 1,070,000 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             
      เครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับสำนักงาน 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0 
      เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  สี  9,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 9,500.00 16,600.00 38,200.00     1,070,000 
รวมงบลงทุน 9,500.00 16,600.00 38,200.00     1,070,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,008,950.00 1,214,308.00 1,707,315.00     3,864,945 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  0.00 12,171.00 20,000.00 -100 % 0 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

            

      
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือก
ออกในพ้ืนที่ตำบลบ้านไร่ 

0.00 0.00 0.00 100 % 350,000 

      
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด 
(โควิด-19) และโรคระบาดอ่ืนในพื้นท่ี 

0.00 0.00 0.00 100 % 500,000 

      
โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

0.00 120,000.00 150,000.00 0 % 150,000 

      
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

85,950.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการ
ขยะโดยชุมชนที่ยังยืนของผู้บริหาร  

0.00 100,000.00 0.00 100 % 100,000 
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สมาชิก  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง 
และผู้นำชุมชนตำบลบ้านไร่ 

      

โครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการ
ขยะโดยชุมชนที่ยังยืนของผู้บริหาร  
สมาชิก  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง 
และผู้นำชุมชนตำบลบ้านไร่  ประจำปี 
2562  

82,400.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 168,350.00 232,171.00 170,000.00     1,100,000 
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 381,700.00 316,985.00 725,360.00 -65.53 % 250,000 
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 7,200.00 10,000.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าวัสดุ 388,900.00 326,985.00 725,360.00     250,000 
รวมงบดำเนินงาน 557,250.00 559,156.00 895,360.00     1,350,000 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง             
      หลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน  34,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
    ครุภัณฑ์การเกษตร             
      เครื่องพ่นหมอกควัน   117,000.00 0.00 118,000.00 -100 % 0 
    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             
      ตู้เย็น 13,800.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 164,800.00 0.00 118,000.00     0 
รวมงบลงทุน 164,800.00 0.00 118,000.00     0 

  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน             

      
เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

0.00 0.00 0.00 100 % 320,000 
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    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์             

      
เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

320,000.00 300,000.00 320,000.00 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 320,000.00 300,000.00 320,000.00     320,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 320,000.00 300,000.00 320,000.00     320,000 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 1,042,050.00 859,156.00 1,333,360.00     1,670,000 
รวมแผนงานสาธารณสุข 2,051,000.00 2,073,464.00 3,040,675.00     5,534,945 

แผนงานสังคมสงเคราะห์             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 531,960.00 452,060.00 399,360.00 97.81 % 789,960 
    เงินประจำตำแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 138,000.00 141,480.00 145,840.00 76.08 % 256,800 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 21,420.00 17,940.00 19,940.00 35.71 % 27,060 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 733,380.00 653,480.00 607,140.00     1,115,820 
รวมงบบุคลากร 733,380.00 653,480.00 607,140.00     1,115,820 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000 
    ค่าเช่าบ้าน 12,555.00 4,154.00 17,000.00 -100 % 0 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 9,600.00 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 12,555.00 4,154.00 38,600.00     12,000 
  ค่าใช้สอย             
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    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 38,300.00 24,000.00 96,000.00 -58.33 % 40,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

            

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 42,376.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      
โครงการปันรัก ปันน้ำใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ
และคนพิการ 

97,720.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  สตรี  
เด็ก  และคนพิการ 

0.00 0.00 0.00 100 % 200,000 

      โครงการวันผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000 
รวมค่าใช้สอย 178,396.00 24,000.00 116,000.00     420,000 

  ค่าวัสดุ             
    วัสดุสำนักงาน 10,000.00 33,064.00 12,500.00 -20 % 10,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0 % 5,000 
    วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 27,540.00 2,087.00 10,000.00 0 % 10,000 

รวมค่าวัสดุ 42,540.00 40,151.00 27,500.00     75,000 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าบริการไปรษณีย์ 766.00 409.00 5,000.00 0 % 5,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 766.00 409.00 5,000.00     5,000 
รวมงบดำเนินงาน 234,257.00 68,714.00 187,100.00     512,000 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์สำนักงาน             
      เก้าอ้ีมีพนักพิง 0.00 8,700.00 0.00 0 % 0 
      เครื่องอ่านบัตรประชาชน  700.00 0.00 0.00 0 % 0 
      ชุดโซฟา  15,000.00 0.00 0.00 0 % 0 



  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 : องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นไร่ 37 

 

      ตู้กดน้ำ แบบ 2 หัวกด (น้ำร้อน,น้ำเย็น)  0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 
      ตู้นิรภัย  ระบบล็อก 2 ชั้น  0.00 21,000.00 0.00 0 % 0 
      ตู้เหล็ก 2 บานเปิด มือจับชนิดบิด 0.00 5,500.00 11,000.00 -29.09 % 7,800 
      ตู้เหล็กแบบ  15  ลิ้นชัก  0.00 5,000.00 0.00 0 % 0 
      โต๊ะคอมพิวเตอร์   4,800.00 2,500.00 0.00 0 % 0 
      โต๊ะทำงาน   0.00 2,900.00 0.00 0 % 0 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

      
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล  
แบบที่ 1  

21,850.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก   สำหรับงาน
ประมวลผล   

0.00 21,900.00 0.00 0 % 0 

      
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

0.00 4,300.00 0.00 100 % 4,300 

      เครื่องสำรองไฟฟ้า 0.00 7,500.00 0.00 0 % 0 
รวมค่าครุภัณฑ์ 42,350.00 89,300.00 11,000.00     12,100 

รวมงบลงทุน 42,350.00 89,300.00 11,000.00     12,100 
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 1,009,987.00 811,494.00 805,240.00     1,639,920 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

            

      
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

0.00 0.00 0.00 100 % 200,000 

      
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส
และผู้ยากไร้ตำบลบ้านไร่  

0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 

      โครงการดอกไม้ประดิษฐ์ 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000 
      โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  40,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
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โครงการฝึกอบรมการดูแลและขยายพันธุ์
พืช 

0.00 0.00 12,337.00 305.28 % 50,000 

      
โครงการฝึกอบรมการถนอมอาหาร 
(แหนม) 

0.00 0.00 0.00 100 % 25,000 

      โครงการฝึกอาชีพผ้ามัดย้อม 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000 
      โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 

      
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตำบล
บ้านไร่ 

524,440.00 300,000.00 0.00 100 % 200,000 

      
โครงการเพิ่มศักยภาพของกลุ่มอาชีพและ
พัฒนาการท่องเที่ยว  

0.00 0.00 400,000.00 -100 % 0 

      
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุตำบลบ้านไร่ 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบล
บ้านไร่ 

0.00 40,000.00 1,202.00 3,227.79 % 40,000 

รวมค่าใช้สอย 564,440.00 340,000.00 513,539.00     675,000 
รวมงบดำเนินงาน 564,440.00 340,000.00 513,539.00     675,000 

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 564,440.00 340,000.00 513,539.00     675,000 
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,574,427.00 1,151,494.00 1,318,779.00     2,314,920 

แผนงานเคหะและชุมชน             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 372,780.00 392,700.00 717,840.00 94.85 % 1,398,720 

    
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 100 % 42,840 

    เงินประจำตำแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 326,032.00 456,000.00 669,000.00 70.4 % 1,140,000 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,225.00 53,710.00 81,220.00 77.3 % 144,000 
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รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 777,037.00 944,410.00 1,510,060.00     2,767,560 
รวมงบบุคลากร 777,037.00 944,410.00 1,510,060.00     2,767,560 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 184,200.00 275,800.00 -81.87 % 50,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 
    ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 4,000.00 1,100 % 48,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 12,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าตอบแทน 12,000.00 184,200.00 279,800.00     128,000 
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 425,357.70 175,312.80 109,662.80 -17.93 % 90,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

            

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2,008.00 1,864.00 9,820.00 103.67 % 20,000 
      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 107,629.00 113,894.00 122,000.00 -18.03 % 100,000 

รวมค่าใช้สอย 534,994.70 291,070.80 241,482.80     220,000 
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุสำนักงาน 15,763.00 19,202.00 15,009.00 33.25 % 20,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 193,779.00 269,730.00 368,000.00 -45.65 % 200,000 
    วัสดุก่อสร้าง 401,160.00 557,498.00 1,132,907.00 -55.87 % 500,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 56,820.00 18,150.00 18,000.00 177.78 % 50,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 292,200.00 416,820.00 499,440.00 -39.93 % 300,000 
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 9,100.00 0.00 0 % 0 
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    วัสดุคอมพิวเตอร์ 22,900.00 7,040.00 23,560.00 -57.56 % 10,000 
รวมค่าวัสดุ 982,622.00 1,297,540.00 2,056,916.00     1,080,000 

รวมงบดำเนินงาน 1,529,616.70 1,772,810.80 2,578,198.80     1,428,000 
  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์สำนักงาน             
      เก้าอ้ีพนักพิงสูง  0.00 4,900.00 0.00 0 % 0 
      เกา้อ้ีมีพนักพิง 0.00 8,700.00 0.00 0 % 0 
      โต๊ะทำงาน 0.00 2,900.00 5,500.00 -100 % 0 
      ถังน้ำ(แบบไฟเบอร์กลาส) 0.00 0.00 40,400.00 -100 % 0 
    ครุภัณฑ์การเกษตร             
      เครื่องสูบน้ำบาดาล 0.00 0.00 37,400.00 -100 % 0 

      
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง  ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า  

75,400.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง             
      เครื่องเจียรไฟฟ้า  2,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
      เครื่องผสมปูน  แบบมอเตอร์ไฟฟ้า  0.00 36,000.00 0.00 0 % 0 

      
ชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีตแบบเหลี่ยม 
(Cube Mold)  

0.00 15,000.00 0.00 0 % 0 

      
ชดุทดสอบความเข้มเหลวคอนกรีต 
(slump  test)  

0.00 15,000.00 0.00 0 % 0 

      ตู้เชื่อม  6,500.00 0.00 0.00 0 % 0 
      แบบพิมพ์หล่อรางระบายน้ำ  0.00 60,000.00 0.00 0 % 0 
      ล้อวัดระยะทาง   ชนิดดิจิตอล  6,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
      เลื่อยวงเดือน 3,550.00 0.00 0.00 0 % 0 
      สว่านไฟฟ้า  2,350.00 0.00 0.00 0 % 0 
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ             
      ชุดโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000 
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    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

      
เครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ ๒  

28,500.00 25,000.00 0.00 0 % 0 

      เครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานสำนักงาน 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

      
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  สำหรับงาน
ประมวลผล 

0.00 0.00 22,000.00 0 % 22,000 

      
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  สี 
แบบ Network    

9,500.00 9,700.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์อ่ืน             
      เครื่องดูดโคลน   19,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             
      ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 302,395.11 0.00 100 % 200,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 152,800.00 479,595.11 105,300.00     452,000 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

    
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง 

            

      
ค่าออกแบบค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน  นิติบุคคลหรือบุคลภายนอกเพ่ือให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง   

0.00 125,870.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 125,870.00 0.00     0 
รวมงบลงทุน 152,800.00 605,465.11 105,300.00     452,000 

  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ             
      อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  835,736.19 0.00 0.00 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 835,736.19 0.00 0.00     0 
รวมงบเงินอุดหนุน 835,736.19 0.00 0.00     0 
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,295,189.89 3,322,685.91 4,193,558.80     4,647,560 
งานไฟฟ้าและประปา             
  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง             

      
รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดเครนพร้อม
กระเช้าไฟฟ้า 

2,491,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ             
      ชุดโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ 0.00 120,000.00 200,000.00 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,491,000.00 120,000.00 200,000.00     0 
รวมงบลงทุน 2,491,000.00 120,000.00 200,000.00     0 

รวมงานไฟฟ้าและประปา 2,491,000.00 120,000.00 200,000.00     0 
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,786,189.89 3,442,685.91 4,393,558.80     4,647,560 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

            

      โครงการตามนโยบายของรัฐ 45,570.00 27,375.00 0.00 100 % 20,000 
      โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      
โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติตำบลบ้านไร่ 

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

      
โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติตำบลบ้าน
ไร่  

0.00 140,000.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 45,570.00 167,375.00 0.00     80,000 
รวมงบดำเนินงาน 45,570.00 167,375.00 0.00     80,000 

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 45,570.00 167,375.00 0.00     80,000 
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รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 45,570.00 167,375.00 0.00     80,000 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ             
งานกีฬาและนันทนาการ             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

            

      โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 489,494.00 0.00 0.00 100 % 200,000 

      
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอ
เทพสถิต 

33,770.00 23,360.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คนต้านยาเสพ
ติด 

0.00 0.00 34,220.00 46.11 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 523,264.00 23,360.00 34,220.00     250,000 
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุกีฬา 0.00 0.00 20,000.00 150 % 50,000 

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 20,000.00     50,000 
รวมงบดำเนินงาน 523,264.00 23,360.00 54,220.00     300,000 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 523,264.00 23,360.00 54,220.00     300,000 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

            

      
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
ประจำปี 

0.00 102,000.00 121,000.00 23.97 % 150,000 

      
โครงการจัดงานวันลอยกระทงประจำ
ตำบล  

99,300.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 99,300.00 102,000.00 121,000.00     150,000 
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รวมงบดำเนินงาน 99,300.00 102,000.00 121,000.00     150,000 
  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน             

      
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการ
ประเพณีวันผู้สูงอายุหรือประเพณีวันลอย
กระทง 

0.00 0.00 0.00 100 % 160,000 

      
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการ
ประเพณีแห่ดอกผึ้งของชาวญัฮกูร 

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์             
      อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1  50,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-
16  

160,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการ
ประเพณีวันผู้สูงอายุหรือประเพณีวันลอย
กระทง 

0.00 20,000.00 120,000.00 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 210,000.00 20,000.00 120,000.00     210,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 210,000.00 20,000.00 120,000.00     210,000 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 309,300.00 122,000.00 241,000.00     360,000 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

            

      
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 

558,690.00 473,022.00 258,330.00 16.13 % 300,000 

รวมค่าใช้สอย 558,690.00 473,022.00 258,330.00     300,000 
  ค่าวัสดุ             
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    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00     20,000 
รวมงบดำเนินงาน 558,690.00 473,022.00 258,330.00     320,000 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์อ่ืน             
      ป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์  50,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 50,000.00 0.00 0.00     0 
รวมงบลงทุน 50,000.00 0.00 0.00     0 

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 608,690.00 473,022.00 258,330.00     320,000 
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,441,254.00 618,382.00 553,550.00     980,000 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             
งานก่อสร้าง             
  งบลงทุน             
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ             
      โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค             

      
โครงการก่อสร้างถนน  คสล. (ซอยบ้าน
นายสุบิน  สิงห์ชาติ) หมู่ที่ 3 

0.00 0.00 0.00 100 % 203,000 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอย 7) หมู่ที่ 
14   

0.00 0.00 0.00 100 % 203,000 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยตลาด
นัด-หลังสวน) หมู่ที่ 7  

0.00 0.00 0.00 100 % 200,000 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านตา
เปี๊ยก) หมู่ที่ 13 

0.00 0.00 0.00 100 % 203,000 
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยไร่ทุเรียน
จิ๊บจ๊าบ) หมู่ที่ 9  

0.00 0.00 0.00 100 % 203,000 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยหน้า
ศาลากลางบ้าน-บ้านนายลำพัน พลทวี)  
หมู่ที่ 12  

0.00 0.00 0.00 100 % 201,000 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ด้านทิศใต้
ของหมู่บ้าน) หมู่ที่ 15 

0.00 0.00 0.00 100 % 200,000 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านเขานาง
รักษ์)  หมู่ที่ 4  

0.00 0.00 0.00 100 % 203,000 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นมอวัด) 
หมู่ที่ 6  

0.00 0.00 0.00 100 % 203,000 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ข้างไข่ตาขอด) 
หมู่ที่ 4  

99,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(คุ้มหนองปรือ) 
หมู่ที่ 16  

199,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอย 5นาย
วนาสันต์) หมู่ที่ 2 

0.00 0.00 0.00 100 % 203,000 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านตา
โหนกคุ้มดง)  หมู่ที่ 1 

0.00 0.00 0.00 100 % 200,000 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านน้า
แป้น) หมู่ที่ 3  

0.00 0.00 102,000.00 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยศาลา
ประชาคม-บ้านตาบิน) หมู่ที่ 3  

0.00 0.00 102,000.00 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านนาหวั่น-
นายสุเมธ ศรีพุฒ) หมู่ที่ 12 

0.00 0.00 215,000.00 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายคุ้มหนอง
มน-บ้านตาช่วง) หมู่ที่ 1  

0.00 0.00 215,000.00 -100 % 0 
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นมอวัด) 
หมู่ที่ 6  

0.00 0.00 201,000.00 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (เทพ
ทองคำ) หมู่ที่ 13  

0.00 0.00 262,000.00 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน  
บ้านวังกวาง หมู่ที่  14  

0.00 0.00 190,000.00 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างลานตลาดนัด คสล. (ริม
สระน้ำซอย 1) หมู่ที่ 8   

0.00 0.00 223,000.00 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างลานตลาดนัด คสล.(ริม
สระน้ำ ซอย1) 

0.00 0.00 0.00 100 % 204,200 

      
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวของ
หมู่บ้าน (จำนวน 2 แห่ง) 

0.00 0.00 0.00 100 % 180,000 

      
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวของ
หมู่บ้าน (จำนวน 2 แห่ง)  หมู่ที่ 11 

0.00 0.00 0.00 100 % 180,000 

      
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 16  

0.00 0.00 174,000.00 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2  

0.00 0.00 174,000.00 -100 % 0 

      
โครงการเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9  

0.00 0.00 274,000.00 -100 % 0 

    ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

      
โครงการถมดินเสริมคันสระน้ำ (สระวัด) 
หมู่ที่ 14  

0.00 0.00 200.00 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงถนน คสล.(ซอยหินดาด) 
หมู่ที่ 11 

0.00 0.00 227,000.00 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายบ้านโนน
สวรรค์เก่า) หมู่ที่ 7 

0.00 241,000.00 0.00 0 % 0 



  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 : องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นไร่ 48 

 

      
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก
บดอัดแน่น(สายโนนสวรรค์เก่า) หมู่ที่ 7  

0.00 0.00 230,000.00 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม  หมู่ที่ 
15  

0.00 0.00 213,000.00 -100 % 0 

      โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม  หมู่ที่ 4  0.00 0.00 240,000.00 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 

0.00 0.00 0.00 100 % 900,000 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 298,000.00 241,000.00 3,042,200.00     3,886,200 
รวมงบลงทุน 298,000.00 241,000.00 3,042,200.00     3,886,200 

รวมงานก่อสร้าง 298,000.00 241,000.00 3,042,200.00     3,886,200 
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 298,000.00 241,000.00 3,042,200.00     3,886,200 

แผนงานการเกษตร             
งานส่งเสริมการเกษตร             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

            

      
โครงการเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

39,576.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย 39,576.00 0.00 0.00     20,000 
รวมงบดำเนินงาน 39,576.00 0.00 0.00     20,000 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์การเกษตร             

      
เครื่องสูบน้ำ  แบบหอยโข่ง ชนิด
เครื่องยนต์ดีเซล 

0.00 45,000.00 0.00 0 % 0 

      เครื่องสูบน้ำบาดาล  1.5  แรงม้า 0.00 74,600.00 0.00 0 % 0 
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เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง  ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า  

0.00 68,500.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             
      เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0.00 26,000.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 214,100.00 0.00     0 
รวมงบลงทุน 0.00 214,100.00 0.00     0 

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 39,576.00 214,100.00 0.00     20,000 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

            

      โครงการตามแนวพระราชดำริ 103,120.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

      

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 103,120.00 0.00 0.00     100,000 
รวมงบดำเนินงาน 103,120.00 0.00 0.00     100,000 

  งบลงทุน             
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค             
      โครงการขุดลอก (คลองตาแก้ว) หมู่ที่ 10  0.00 199,000.00 0.00 0 % 0 
      โครงการขุดลอก (คลองตาปื้ด) หมู่ที่ 10 0.00 0.00 0.00 100 % 181,000 
      โครงการขุดลอก (ฝายลำปอแดง) หมู่ที่ 13  199,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
      โครงการขุดลอกคลอง(ฝายตาขาล) หมู่ที่ 7  209,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
      โครงการขุดลอกฝาย(คลองตาปื้ด) หมู่ที่ 10  0.00 0.00 195,000.00 -100 % 0 
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โครงการขุดลอกฝาย(นาตายัง-นายายหน
อม) หมู่ที่ 5  

0.00 0.00 192,000.00 -100 % 0 

      
โครงการขุดลอกฝายบ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 
12  

0.00 199,000.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการขุดลอกฝายยางเกาะ(หลังฝายยาง
เกาะ) หมู่ที่ 1   

0.00 227,000.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการขุดลอกสระน้ำ (ตะวันตก,
ตะวันออกบ้าน) หมู่ที่ 15  

209,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการขุดลอกสระน้ำสารธารณะ(คุ้มเขา
นางรักษ์) หมู่ที่ 4  

0.00 209,000.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 617,000.00 834,000.00 387,000.00     181,000 
รวมงบลงทุน 617,000.00 834,000.00 387,000.00     181,000 

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 720,120.00 834,000.00 387,000.00     281,000 
รวมแผนงานการเกษตร 759,696.00 1,048,100.00 387,000.00     301,000 

แผนงานการพาณิชย์             
งานกิจการประปา             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 986,805.00 1,390,430.00 1,138,800.00 -20.97 % 900,000 

รวมค่าวัสดุ 986,805.00 1,390,430.00 1,138,800.00     900,000 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าไฟฟ้า 1,351,505.84 1,235,483.85 1,290,000.00 16.28 % 1,500,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,351,505.84 1,235,483.85 1,290,000.00     1,500,000 
รวมงบดำเนินงาน 2,338,310.84 2,625,913.85 2,428,800.00     2,400,000 
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งบลงทุน 

  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์การเกษตร             
      เครื่องสูบน้ำบาดาล  0.00 0.00 37,400.00 -100 % 0 

      
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง  ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า  

0.00 0.00 33,600.00 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์อ่ืน             
      ปั้มเคมี  0.00 0.00 19,600.00 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 90,600.00     0 
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 90,600.00     0 

รวมงานกิจการประปา 2,338,310.84 2,625,913.85 2,519,400.00     2,400,000 
รวมแผนงานการพาณิชย์ 2,338,310.84 2,625,913.85 2,519,400.00     2,400,000 

รวมทุกแผนงาน 63,024,299.89 64,867,039.35 69,300,000.00     73,000,000 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
อำเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น    73,000,000   บาท   แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 24,656,300 บาท 
  งบกลาง รวม 24,656,300 บาท 
   งบกลาง รวม 24,656,300 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 250,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณี
นายจ้างในอัตราร้อยละ 5  ของค่าจ้างที ่องค์การบริหารส่วนตำบล
จะต้องจ่ายเพื่ออุดหนุนเงินค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้างและ
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้      
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
2) หน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถ ิ ่น   ด ่วนท ี ่ส ุดท ี ่ มท
0808.2/4172 ลงวันที่  24  ธันวาคม2561 
3) หน ังส ือกรมส ่ ง เสร ิมการปกครองท ้องถ ิ ่นที่  มท0808.2/ว
1620  ลงวันที่ 22  เมษายน  2562    
(สำนักปลัดเจ้าของงบประมาณ)    

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 12,000 บาท 

      

  

เพื่อนำส่งเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
ต้องดำเนินการยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้างและจ่ายเงินสมทบกองทุน
เง ินทดแทนประจำปี   เพื ่อให ้ความคุ ้มครองแก่ล ูกจ ้างที ่ประสบ
อันตราย  เจ็บป่วย  ตาย  หรือสูญหาย  อันเนื ่องมาจากการทำงาน
ให้แก่นายจ้าง  โดยส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ใน
อัตราร้อยละ 0.2  ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี  และให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบ ียบและหน ั งส ื อส ั ่ งการด ั งนี้                                        
1. พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม               
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
4172  ลงวันที่  24  ธันวาคม  2561  เรื ่องการตั้งงบประมาณเงิน
สมทบกองทุนเงินทดแทน 
3. หนังสือสำนักประกันสังคม ด่วนที ่ส ุด ที ่รง 0625/ว5344 ลง
วันที่  16  ตุลาคม  2561   เรื ่องการบังคับใช้พระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561   
  

      



  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 : องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นไร่ 18 

 

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 16,128,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ  ตามจำนวนดังต่อไปนี้  
1. ผู ้ส ูงอายุ 60-69 ปีจำนวน 1,228 คน X600 บาทX 12 เดือน
เป็นเงิน 8,841,600  บาท 
2. ผ ู ้ส ูงอายุ   70-79 ปีจำนวน  572X700 บาทX 12 เด ือนเป็น
เงิน 4,804,800   บาท            
3. ผู ้ส ูงอายุ 80-89 ปี จำนวน 221 คนX800 บาทX 12 เด ือน  
เป็นเงิน  2,121,600  บาท  
4. ผู ้สูงอายุ90 ปีขึ ้นไป จำนวน 30 คนX1,000 บาทX12 เดือน   
เป็นเงิน  360,000  บาท     
ตามรายชื่อผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  ที่ลงทะเบียนในระบบ
สาระสนเทศเบี้ยยังชีพ ณ  วันที่  31  กรกฎาคม  2564 และยอด
ประมาณการ จนถึงวันที่  30  กันยายน  2564  ในการเบิกจ่ายจริงใน
แต่ละเดือนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยอาจจะลดลงหรือเพ่ิมขึ้น ดังนั้น จำนวนเงิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้และหากมีการโอนเพ่ิมหรือ
โอนลดงบประมาณไม่จำต้องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ให้จ่ายได้ตามจำนวน
ผู้มีสิทธิตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด เพราะจำนวนผู้สูงอายุอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ทุกวันหรือทุกเดือน อันเกิดมาจากหลายสาเหตุ เช่น การ
เสียชีวิต มติคณะรัฐมนตรีให้เพิ่มหรือลดอัตราการจ่ายเงิน เป็นต้น  โดย
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผ ู ้ส ู งอาย ุขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น  พ.ศ.2553           
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท0891.3/ว 118ลง
วันที่15 มกราคมพ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มท0891.3/ว 2429ลง
วันที่ 6 ธันวาคม 2554  เรื่อง  แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ   โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เพ่ิมเติม 
5.) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที ่มท0810.6/
ว1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564  เรื ่องซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุน
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สำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพล
ถาพ  โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม  และโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ    
(กองสวัสดิการสังคมเจ้าของงบประมาณ)   

   เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 5,572,800 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผ ู ้พ ิการหร ือทุพพลภาพองค์การบร ิหารส ่วนตำบลบ้านไร่
จำนวน 664 คน โดยแยกออกดังนี้   
1. อายุระหว่าง 0-18 ปีให้ได้รับเบี้ยความพิการเดือนละ 1,000บาท/
เด ือน  จำนวน  12 เด ือน  เป ็นเง ิน   480,000 บาท                  
2. อายุ 18 ปีขึ้นไปให้ได้รับเบี้ยความพิการเดือนละ800บาท/เดือน
จำนวน12 เดือน เป็นเง ิน  5,990,400 บาท  รวมเป็นเงินทั ้งสิ้น
6,470,400บาททั้งนี ้เพื ่อความยืดหยุ ่นและเพื ่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารงานการจ่ายเบี ้ยยังชีพผู ้พิการ  เนื ่องจาก
ระเบียบการจ่ายคนพิการฉบับใหม่ กำหนดให้สามารถขึ้นทะเบียนผู้
พิการได้ทุกเดือนและให้จ่ายเบี ้ยในเดือนถัดไป  ดังนั ้นจำนวนที ่ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประเภทนี้จึงเป็นเพียงการประมาณการจำนวนผู้
พิการที่มีสิทธิรับเบี้ย ซึ่งในเดือนที่จ่ายจริง จำนวนผู้มีสิทธิอาจลดลงหรือ
เพิ่มขึ้น จำนวนเงินจึงสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้และหากมีการโอนเพ่ิม
หรือโอนลดไม่จำต้องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ให้จ่ายตามจำนวนผู้มีสิทธิ
ตามที ่ระเบียบกฎหมายกำหนด  เพราะจำนวนผู ้พ ิการอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ทุกวันและทุกเดือน อันเกิดมาจากหลายสาเหตุ เช่น การ
เสียชีวิต การเปิดรับลงทะเบียนทุกเดือนและจ่ายในเดือนถัดไปตาม
ระเบียบกฎหมายกำหนด  เป็นต้น  โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  พ.ศ.2548                    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ
พิการให ้คนพิการขององค์กรปกครองส ่วนท้องถ ิ ่น  พ.ศ. 2553 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที ่2พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0891.3/ว 3609 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการจ่ายเบี้ยความพิการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการ
ให ้คนพิการขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นพ.ศ.2553  (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ.2559    
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/
ว 1430   ลงวันที่  6  กรกฎาคม  2564   เรื ่อง  ซักซ้อมแนวทาง
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การตั ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี   พ.ศ. 2565  เง ินอุดหนุน
ทั่วไป  เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้พิการและทุพพลถาพ  โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม
แก่ผู ้ด้อยโอกาสทางสังคม  และโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอายุ  (กองสวัสดิการสังคมเจ้าของงบประมาณ) 

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 54,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจาก
ผู้บริหาร  จำนวน 20 คนX 500 บาทX 12 เดือน เป็นเงิน120,000
บาท  จำนวนที่ระบุในคำชี ้แจงนี ้เป็นเพียงคำชี ้แจงหลักการในการ
คำนวณตั้งงบประมาณ โดยหากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลดงบประมาณไม่
จำต้องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงจำนวนผู้มีสิทธิ ให้ดำเนินการเบิกจ่ายตาม
จำนวนงบประมาณที่ได้ตั ้งไว้ ตามจำนวนผู้มีสิทธิที ่ระเบียบกฎหมาย
กำหนด เพราะจำนวนผู้มีสิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกวัน อันเกิดมา
จากหลายสาเหตุ เช ่น การเสียชีว ิต การลงทะเบียนเพิ ่มเติม เป็น
ต้น  โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)  กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค ์ กรปกครองส ่ วนท ้ องถ ิ ่ น  พ.ศ .  2548  ข ้ อ  16 และ
ข้อ 17  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่มท
0891.3/ว 1381 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558    
2.) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที ่มท0810.6/
ว 1430  ลงวันที่  6  กรกฎาคม  2564   เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565  เงินอุดหนุนทั่วไป  เงิน
อุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลถาพ  โครงการสน ับสน ุนการจ ัดสว ัสด ิการทางส ังคมแก่
ผู ้ด ้อยโอกาสทางสังคม  และโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอายุ   (กองสวัสดิการสังคมเจ้าของงบประมาณ)   

      

   เงินสำรองจ่าย จำนวน 2,000,000 บาท 

      

  

เพื่อใช้จ่ายในการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี  และให้นำเงินสำรอง
จ่ายในงบกลาง  ไปใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยหรือคาด
ว่าจะเกิดสาธารณภัย   หรือกรณีฉุกเฉินเพื ่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ เช่น การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาววาต
ภัย อัคคีภัยไฟป่าและหมอกควัน เป็นต้น โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่  มท 0313.4/ว 667 ลง
วันที่ 12  มีนาคม 2545 เรื ่องการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสา
ธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4224ลง
วันที่  10  ตุลาคม  2554  เรื ่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำ
ท่วมฉับพลัน  น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง 
3) หน ั ง ส ื อ ก ร ะทร ว งมหาด ไทย  ที่  มท  0808.2/ว  3215 ล ง
วันที่6 มิถุนายน 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4) หน ังส ือกรมส ่ ง เสร ิมการปกครองท ้องถ ิ ่น  ด ่วนท ี ่ ส ุดท ี ่มท
0891.2/76 ลงวันที่13 มกราคม 2558  เรื่องการเตรียมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยหนาว 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท0891.2/ว4515 ลง
วันที่11 สิงหาคม 2558 เรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ป้องกันอุทกภัย   น้ำท่วมฉับพลัน  น้ำป ่าไหลหลาก และดินถล่ม 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0891.2/ว
843 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559  เรื ่องการเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท0891.4/
ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เรื ่องการเตรียมความพร้อม
เพ่ือจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2559 
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด  ที่มท 0808.2/ว3358 ลง
วันที่ 29 ตุลาคม  2553  
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0891.2/ว
76 ลงวันที่13 มกราคม 2558 เรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยหนาว 
10) หน ั ง ส ื อกระทรวงมหาด ไทย  ด ่ วนท ี ่ ส ุ ด  ที่  มท0808.2/
ว 3749  ลงวันที่  30 มิถุนายน 2564  เรื ่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  (สำนักปลัดเจ้าของงบประมาณ)  

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
    เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 318,000 บาท 

      

  

1)  ประเภทเง ินสมทบกองทุนบำเหน ็จบำนาญข้าราชการส ่วน
ท้องถิ ่น (ก.บ.ท.)จำนวน  318,000 บาทเพื ่อจ ่ายเป็นเง ินสมทบ
กองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ ่น(ก.บ.ท.)ตาม
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2500 โดย
คำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับทุกประเภท
ประจำปีตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตรเงินกู้เงินที่มีผู้
อ ุ ท ิ ศ ให ้ / เ ง ิ นบร ิ จาคและเง ินอ ุดหน ุน  )(งบประมาณรวมเงิน
อุดหนุน 73,000,000-เงินอุดหนุน  41,200,000 เหลือรายได้ไม่
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ร วม เ ง ิ น อ ุ ดหน ุ น  31,800,000X ร ้ อ ยล ะ1=318,000 บาท ) 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1) พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ ่น  พ.ศ.
2500  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม    
3) กฏกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  สมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ท้องถิ่นพ.ศ.2563   
4 ) หน ั งส ื อกระทรวงมหาดไทย   ด ่ วนท ี ่ ส ุ ด  ที่  มท  0808.5/ว
6038  ลงวันที่  7  ตุลาคม  2563  
5 ) หน ังส ือสำน ักงานกองท ุนบำเหน ็จบำนาญข ้าราชการส ่วน
ท้องถิ ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นที่ มท 0808.5/ว 31 ลง
วันที่ 21  ตุลาคม  2563  (สำนักปลัดเจ้าของงบประมาณ) 

    เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านไร่   
จำนวน  100,000  บาท  ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นเพื ่อสมทบกองทุน  พ.ศ.2561  และที ่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์ 
เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลง
วันที่ 20 สิงหาคม  2553  (กองสวัสดิการสังคมเจ้าของงบประมาณ)  

      

    เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 221,500 บาท 

      

  

(1)  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพจำนวน  221,500  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในอัตราร้อยละ
ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 (442,530 บาท)  กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นไม่รวมเงินอุดหนุนสูงกว่า  20  ล้านบาท ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้                                                                    .                                                                          
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น  เพื ่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563  (กองสาธารณสุขเจ้าของงบประมาณ)  

      

 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 งานบริหารทั่วไป รวม 11,588,960 บาท 
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  งบบุคลากร รวม 8,507,060 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,507,480 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 532,080 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนายกฯ/รองนายก  ได้แก่      . 
1).เ ง ิ น เด ื อนนายก  อบต. ในอ ัตรา เด ือนละ  21,120 บาทเป็น
เงิน  253,440  บาท  คำนวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน                      . 
2).เงินเดือนรองนายก อบต.ในอัตราเดือนละ  11,610 บาท จำนวน .
2 อัตราเป็นเงิน 278,640 บาท คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12  เดือน โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล    รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   รองประธานสภา
องค ์การบร ิหารส ่วนตำบล   สมาช ิกสภาองค ์การบร ิหารส ่วน
ตำบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำล  พ.ศ. 2554  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

      

   ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 45,600 บาท 

      

  

- เพ ื ่อจ ่ายเป ็นเง ินประจำตำแหน่งนายกฯ/รองนายก   ได ้แก่   
1). เงินประจำตำแหน่งนายก อบต.ในอัตราเดือนละ 1,900บาทเป็น
เงิน  22,800  บาท  
2). เง ินประจำตำแหน่งรองนายกอบต.ในอัตราเดือนละ950บาท
จำนวน 2 อัตรา  เป็นเงิน 22,800 บาท  คำนวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน 
โดยถือปฏิบ ัต ิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยเง ินเด ือน
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำล  พ.ศ. 2554  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

      

   ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 45,600 บาท 

      

  

- เพื ่อจ ่ายเป็นเง ินค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ/รองนายก    ได้แก่  
1). เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต.ในอัตราเดือนละ1,900บาทเป็น
เงิน 22,800  บาท   
2). เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต.ในอัตราเดือนละ950บาท
จำนวน  2  อัตรา  เป็นเงิน  22,800 บาท คำนวณตั้งจ่ายไว้12 เดือน 
โดยถือปฏิบ ัต ิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยเง ินเด ือน
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
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เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำล  พ.ศ. 2554  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

   ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

จำนวน 90,720 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายก อบต.ใน
อัตรา เดือนละ 7,560 บาท เป็นเงิน 90,720  บาท 
โดยถือปฏิบ ัต ิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยเง ินเด ือน
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำล  พ.ศ. 2554  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

      

   ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 2,793,480 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบตได้แก ่ 
1). เงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภา อบต. ในอัตราเดือนละ
11,610 บาทเป็นเงิน 139,320  บาท  
2). เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภา  อบต.อัตราเดือนละ
9,500 บาท  เป็นเงิน  114,000 บาท    
3). เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภา อบต.ในอัตราเดือนละ
7,560  บาท  เป็นเงิน  90,720  บาท      
4). เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาอบต.จำนวน   27 คนๆละ
7,560 บาท/เด ือน  เป ็นเง ิน 2,449,440 บาท  คำนวณตั ้งจ ่าย
ไว้ 12  เดือน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือนค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองนายก
องค ์การบร ิหารส ่วนตำบล    ประธานสภาองค ์การบริหารส ่วน
ตำบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำล  พ.ศ. 2554  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  

      

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,999,580 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,900,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจำปีพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ปลัด รองปลัดหัวหน้าสำนักปลัด
ฯหัวหน้าสำนักปลัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากร
บุคคล เจ้าพนักงานธุรการฯ เป็นต้น จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากำลังสามปี(ปีงบประมาณ 2564-2566)คำนวณตั้งจ่ายไว้  

      



  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 : องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นไร่ 25 

 

12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคล
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558   

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 21,420 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี  (ปีงบประมาณ  
2564-2566)คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือนโดยถือปฏิบัติตามพระราช 
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542และหนังสือ
สำนักงานก.จ. ก.ท.แลก.อบต.ที่มท0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 252,000 บาท 

      

  

- เพื ่อจ ่ายเป็นเง ินประจำตำแหน่งรายเด ือนของผู ้ดำรงตำแหน่ง
ปลัด อบต. รองปลัด อบต.หัวหน้าสำนักปลัด ตามระเบียบกฎหมายที่
เก ี ่ยวข ้อง  จำนวนอัตราตามที ่ปรากฏในแผนอัตรากำล ังสามปี
( ป ี ง บป ร ะมาณ  2564-2566) คำนวณต ั ้ ง จ ่ า ย ไ ว้  12 เ ด ื อ น 
โดยถือปฏิบ ัต ิตามพระราชบัญญัต ิระเบ ียบบริหารงานบุคลส ่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน  ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,655,760 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  สังกัดสำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานขับ
รถยนต์   พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ นักการภารโรง พนักงานจ้าง
ทั ่วไป เป็นต้น จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2563-2565) คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12  เดือน  โดยถือ
ปฏิบัต ิตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 170,400 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ค่าครองชีพชั่วคราว
พนักงานจ้างของสำนักงานปลัดฯ จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากำล ังสามปี  (ปีงบประมาณ  2563-2565)คำนวณตั ้งจ ่าย
ไว้12  เดือน  โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุ
คลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และหนังสือสำนักงาน  ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ ว138  ลงวันที่ 30  ธันวาคม  2558 
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  งบดำเนินงาน รวม 2,954,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 462,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 300,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อบต.
ตามกฎหมายเช่นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ,ค่าตอบแทน
คณะกรรมการเลือกตั้งผู้อำนวยการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำหน่วย
เลือกตั ้ง เจ้าหน้าที ่ร ักษาความปลอดภัย นายทะเบียนอำเภอเป็น
ต้น และเงินรางวัล,เงินทำขวัญ ฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว และค่าป่วย
การชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ฯลฯ  เป็นต้น 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื ่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่
พน ักงานส ่วนตำบลและพน ักงานจ ้าง   ท ี ่ปฏ ิบ ัต ิงานนอกเวลา
ราชการ และในวันหยุดราชการ  ตามหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้   
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.4/ว2409  
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559       
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที ่ท้องถิ ่น พ.ศ. 2555  และแก้ไขเพิ ่มเติมถึง
ปัจจุบัน (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561    

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 102,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง
ปลัด อบต.รองปลัดอบต.หัวหน้าสำนักปลัดฯและพนักงานส่วนตำบล
สังกัดสำนักงานปลัด อบต.ผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที4่) พ.ศ. 2562                                

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายก อบต. ปลัดอบต.
รองปลัด อบต.หัวหน้าสำนักปลัดฯ และพนักงานส่วนตำบลในสังกัด
สำนักงานปลัด อบต.ตามระเบียบและหนังสื ่อสั ่งการ ดังนี้         . 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ ่น  พ.ศ. 2563                        .  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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   ค่าใช้สอย รวม 1,427,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 500,000 บาท 

      

  

รายจ่ายเพื ่อให้ได้มาซึ ่งบริการเพื ่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื ่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ (ยกเว้นบริการ สาธารณูปโภคสื่อสารและโทรคมนาคม) ค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก  ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการ
อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติม ครุภัณฑ์หรือ 
สิ ่งก ่อสร ้างอย ่างหนึ ่ งอย ่างใดและอยู ่ ในความร ับผ ิดชอบของผู้
รับจ้าง ตลอดจนรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการอ่ืนๆ  เช่น   ค่าจ้างเหมา
ทำความสะอาดสำนักงาน  ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม  ค่าเช่า
บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าบริการเครื่องปริ้นเตอร์ค่าธรรม  เนียม
และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)  หน ั งส ื อกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  4044  ลง
วันที่10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเง ินค่าจ ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น                                                                       
2)  ห น ั ง ส ื อ ก ร ะท ร ว ง ม ห า ด ไท ย  ที่  ม ท  0808.2/ว  254 ล ง
วันที่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ.
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในล ักษณะค่าใช ้สอย
วัสดุ และสาธารณูปโภค                       

      

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี ้ยงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยแยกเป็น                                   
(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลให้ตั้งงบประมาณได้
ไม่เกินปีละ  1 %  ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวม
รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู ้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่
มีผู้อุทิศให้ ให้เบิกจ่ายได้ในภายในวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไว้
ตามอัตราที่กำหนดและตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  โดยคำนึงถึงความ
จำเป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจริง  มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน
การดำเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย            
(2)  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ  ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวง.มหาดไทย  หรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น  โดยยอดเงินที่ตั้งจ่ายไม่
รวมอยู่ในค่ารับรอง ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือ
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ชื ่อจำนวนบุคคลและรายงานการประชุม   เพื ่อใช ้เป ็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย   โดยมีเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการดำเนินงานเป็น
ผู้รับรองการจ่าย ข้อ(1)และ(2)  ดำเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท0808.4/ว2381 ลงวันที่  28  
กรกฎาคม 2548 เรื ่องการตั ้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 400,000 บาท 

      

  

เพื ่อใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายที ่จำเป็นในการจัดการเลือกตั ้ง   ตามที่
กฏหมายกำหนด อีกทั ้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์   การ
รณรงค์  หรือการให้ข้อมูลข่าวสาร  แก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและ
หน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  ตามความเหมาะสม เช่นค่าวัสดุค่าจ้างเหมาค่าบัตรเลือกตั้งและ
อื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดการเลือกตั้งให้บรรลุวัตถุประสงค์  โดยคำนึงถึง
ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้   
1) หน ั ง ส ื อกระทรว งมหาด ไทย  ท ี ่ มท  0808.2/ว  3675  ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561                                       
2) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
3) หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด ลต 0014/ 
6268  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2563 เรื ่องการเตรียมการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่มท  0808.2/ว1705 ลง
ว ันที่  20 ม ีนาคม   2563 เร ื ่องซ ักซ ้อมแนวทางปฏ ิบ ัต ิการตั้ ง
งบประมาณการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น    
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 5013 ลง
วันที่ 26  สิงหาคม  2563 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช ่น ค่าเบี ้ยเลี ้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช ่าที ่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไป
ราชการ   ของคณะผ ู ้บร ิหาร   สมาช ิกสภา  อบต.พน ักงานอบต.
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ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบต.ที่เดินทางไปประชุม อบรมสัมมนาดูงาน
หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบดังนี้                        
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 

    ค่าพวงมาลา   ช่อดอกไม้  และกระเช้าดอกไม้ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาตาม
ความจำเป็น สรุปมีนัยสำคัญดังนี้  
1. เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    
2. ค่าพวงมาล ัย  ช ่อดอกไม้ กระเช ้าดอกไม้  สำหร ับมอบให ้ผ ู ้มี
เกียรติ  ชาวต่างประเทศและคู ่สมรสที่เดินทางเข้ามาหรือออกจาก
ประเทศไทยคนละไมเ่กิน  300  บาท   
3. ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ สำหรับวาง  ณ อนุสาวรีย์ 
ครั้งละไม่เกิน  1,000  บาท  
4. ค่าพวงมาลาสำหรับวางศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน  400  บาท
2.) หนังสือกระทรวงการคลัง  ที ่ กค 0514/3627   ลงวันที่  11  
สิงหาคม 2530 เร ื ่อง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื ่อมอบให้บ ุคคล
ต่าง ๆ  ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  ห น ั ง ส ื อ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  ที่  ม ท 0407/ว 1284 ล ง
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2530  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้
บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้                    

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่   สังกัดสำนัก
ปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่        

      

    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำ ทบทวน เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดทำ ทบทวน เพิ ่มเติมหรือเปลี ่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดทำแผนชุมชน  และกิจกรรมสนับสนุน การ
จัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชนสร้างเครือข่าย
องค์กรชุมชนและสนับสนุน  การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ
เพ ื ่อนำข ้อม ูลมาจ ัดทำเป ็นแผนพัฒนาท้องถ ิ ่น   เช ่นค ่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าใช ้จ ่าย ในพิธ ี เป ิดและปิด  ค่าว ัสด ุเคร ื ่องเข ียน  และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ  สื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต ่างๆ ค่ากระเป๋าหร ือส ิ ่งท ี ่ ใช ้บรรจ ุ เอกสาร  ค่าอาหารว ่างและ
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เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการ
จัดทำโครงการ ตามหนังสื่อสั่งการดังนี้ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0891.4/ว856  ลงวันที่  12   
มีนาคม 2553 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่มท 0810.3/ว
179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ 
1921 ลงวันที่  16  พฤษภาคม  2562 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 330  
ลำดับที่ 2  

    โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของผู้บริหารและ
พนักงานส่วนตำบล 

จำนวน 162,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพ
และพัฒนาสมรรถนะบ ุคลากรของผ ู ้บร ิหารและพน ักงานส ่วน
ตำบล  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุเครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ  สื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต ่างๆ ค่ากระเป๋าหร ือส ิ ่งท ี ่ ใช ้บรรจ ุ เอกสาร  ค่าอาหารว ่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการ
จัดทำโครงการ ตามหนังสื่อสั่งการดังนี้ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว 856  ลงวันที่ 
12  มีนาคม  2553 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่มท 0810.3/ว
179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท  0810.3/ 
1921  ลงวันที่  16  พฤษภาคม  2562 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 332  
ลำดับที่ 12 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง  ๆ ในความ
รับผิดชอบของ อบต.บ้านไร่  เพื ่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเช่น
รถยนต์  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักงานเครื่อง
ขยายเสียง  เครื่องรับส่งวิทยุ  เครื่องสูบน้ำ โทรทัศน์ กล้องถ่ายรูป วัสดุ  
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ครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ ว 254  ลงวันที่ 15  
มกราคม  2563 เรื ่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที ่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย  วัสดุ  และค่าสาธารรูปโภค 

   ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 120,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงาน โดยเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั ้น รวมถึงรายจ่ายเพื ่อประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื ่อจัดหาสิ ่งของที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
ให้  สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายที ่ต ้องชำระพร้อมก ับค่ า
วัสดุ เช่น เก้าอี้พลาสติก (ชนิดแข็ง เกรด A)กระดาษ ดินสอ ปากกา                                                       
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก  เทป พีวีซี  น้ำดื ่มบริการประชาชน
ฯลฯ ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้นเช่นโดยให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั ่งการดังนี้                          .                             
1) หน ังส ือกรมส ่ง เสร ิมการปกครองท ้องถ ิ ่น  ที่  มท0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื ่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว  โดยเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่า
ขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น  แปรง ไม้กวาดเข่ง  
มุ ้ง ผ้าปูที ่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม       
แก้วน้ำ จานรอง น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชนถาดฯลฯโดยให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1) หน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถ ิ ่น  ที่  มท  0808.2/ว
1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    
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   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ย ืนนาน สิ ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี ่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื ่อจัดหาสิ ่งของที ่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น  เช่น  
แบตเตอรี่  ยางนอก ยางในสายไมล์  เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก  หัว
เทียน ไขควง นอตและสกรูฯลฯ  โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หน ั งส ื อกรมส ่ ง เสร ิ มการปกครองท ้ องถ ิ ่ นที่  มท0808.2/
ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 220,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ  เช่น น้ำมัน
ดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา แก๊สหุงต้ม ที่ใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนตำบล หรือน้ำมันที่ใช้ในกรณีที่ขอรับการสนับสนุน
เคร ื ่องจ ักรจากส ่วนราชการอ ื ่น  ฯลฯ  ตามรายละเอ ียดด ังนี้    
1). รถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน  กค 1589 อัตราค่าใช้จ่ายวัสดุ
เชื้อเพลิง  ปีละไม่เกิน  46,200  บาท  
2). รถยนต์บรรทุกขับเคลื ่อน4  ล้อ หมายเลขทะเบียน กจ. 3530  
อัตราค่าใช ้จ ่ายว ัสด ุเช ื ้อเพล ิง   ปีละไม่เก ินเก ิน   51,000  บาท
3). รถบรรทุกน้ำ  หมายเลขทะเบียน บต 6228 ชัยภูมิ  ปีละไม่
เกิน  51,000  บาท     
4). รถบรรทุกน้ำ  หมายเลขทะเบียน 83-8414  ชัยภูมิ  ปีละไม่
เกิน 51,000  บาท                           
5).น้ำเบนซิน เครื่องตัดหญ้าประมาณการเท่าที่จะจ่ายจริง  โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้        
1) หน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถ ิ ่น  ที่  มท  0808.2/ว
1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 254  ลงวันที่   
15 มกราคม  2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
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พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
สาธารณูปโภค 

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยเป็นรายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นเช่นเจลแอลกอฮอล์ ,น้ำยาเคมีสำหรับฆ่าเชื้อโคโรนา
2019เป็นต้น รวมถึงรายจ่ายเพื ่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื ่อจัดหาสิ ่งของที ่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น  โดยให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1. หนังสือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท้องถิ ่น   ที่ มท 0808.2/ ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั ้น รวมถึงรายจ่ายเพื ่อประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อ
ชุดไม่เกิน 20,000 บาท รายจ่ายเพื ่อจัดหาสิ ่งของที ่ใช้ในการซ่อม
บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สำหรับเครื ่องคอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล  ฯลฯ  โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี ้
1) หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ ่น   ที่ มท 0808.2/ ว
1095  ลงว ันที่   28  พฤษภาคม  2564  เร ื ่องร ูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 565,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 420,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการ อบต.บ้านไร่ และที่อื่นๆ   ที่เป็น
อำนาจหน้าที่หรือในความรับผิดชอบของ อบต.บ้านไร่ โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท0808.2/ว254 ลงวันที่ 15   
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มกราคม 2563  เรื ่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และ
สาธารณูปโภค     

   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานประจำสำนักงาน  ค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าว เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมาย ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ 

      

   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าซื ้อดวงตราไปรษณียากร   ค่าเช ่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ  

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 130,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  ค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต  
ปร ับปร ุงข ้อม ูล   และค ่าจดทะเบ ียนโดเมนเนม  .go.th  รวมถึง
อินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื ่อสารอื ่นๆ  เช ่น ค่าเคเบิ ้ลทีวี  ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
ฯลฯ  

      

  งบลงทุน รวม 97,900 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 97,900 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    เก้าอ้ีพนักพิง จำนวน 5,800 บาท 

      

  

เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อเก้าอี ้ทำงานพนักพิง   ชนิดเตี ้ย  ขาเหล็กชุป
โครเมี่ยมกันสนิม  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 58 X ลึกไม่น้อยกว่า59Xสูง
ไม่น้อยกว่า 92-114  ซม. จำนวน  2  ตัว ๆ ละ2,900 บาท ลักษณะ
หุ้มด้วยหนังเทียม ,ปรับระดับความสูง-ต่ำด้วยระบบไฮโดรลิก (จัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด  เนื ่องจากเป็นครุภัณฑ์ที ่ไม่มีใน
มาตรฐานครุภัณฑ์) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้  
1). หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น   ที่ มท 0808.2/ ว
1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                 .              

      

    ตู้เหล็ก 2 บานเปิด มือจับชนิดบิด จำนวน 11,800 บาท 

      

  

ตู้เหล็ก 2 บานเปิด  มือจับชนิดบิด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ 2 บานเปิด
มือจับชนิดบิด(มอก.) จำนวน 2 หลังๆละ 5,900 บาท โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้                                                   
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1) มีมือจับชนิดบิด                                                          
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น 
3) ค ุณสมบ ัต ิตามมาตราฐานผล ิตภ ัณฑ ์อ ุตสาหกรรม  (มอก. )   
(เกณฑ์ราคากลางและลักษณะพื ้นฐานคร ุภ ัณฑ์   ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  ประจำเดือน ธันวาคม 2563) โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการดังนี้         
1) หน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถ ิ ่น  ที่  มท  0808.2/ว
1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 เรื ่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    

    โต๊ะทำงาน จำนวน 2,900 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน  จำนวน  1  ตัวๆ ละ 2,900 บาท
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  1,200  ซม.  ลึกไม่น้อยกว่า 668 ซม. สูงไม่
น้อยกว่า750  ซม. (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่ง
การดังนี้                                                                   .                                                    
1) หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ ่น   ที่ มท 0808.2/ ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    

      

   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       
    โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV จำนวน 55,400 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์  แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV   
จำนวน  2  เครื่อง ๆ ละ 27,700   บาท   มีคุณลักษณะดังนี้   
1.ระดับความละเอียดจอภาพ  3840X2160 พิกเซล   
2.ขนาดจอภาพ  65  นิ้ว   
3.แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
4.สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)  
5. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพ่ือการเชื่อมต่อสัญญาณ  
6.ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1  ช่อง รองรับไฟล์ภาพ  เพลง  และ  
7.มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 
(เกณฑ์ราคากลางและลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ์ประจำเดือน ธันวาคม 2563) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือดังนี้  
1). หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที ่มท 0808.2/ ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    
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   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 22,000 บาท 

      

  

เ ค ร ื ่ อ ง ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร ์ โ น ้ ต บ ุ ๊ ก  ส ำ ห ร ั บ ง า น ป ร ะ ม ว ล ผ ล 
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สำหรับงานประมวลผล
จำนวน  1 เครื่องๆ ละ  ราคา  22,000 บาท  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ม ีหน ่ วยประมวลผลกลาง  (CPU) ไม ่น ้ อยกว ่ า   4  แกนหลัก
(4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า  ดังนี้                                                                .  
1. ในกรณีท ี ่ม ีหน ่วยความจำแบบ  Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื ้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกนหรือ 
2. ในกรณีที ่มีหน่วยความจำแบบ  Cache Memory  รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว ่ า  1 TB หร ื อ  ชน ิ ด  Solid StateDrive ขนาดความจ ุ ไม ่ น ้ อย
กว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า1,366x 768 Pixel และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า  12  นิ้ว 
- ม ีช ่อง เช ื ่ อมต ่อ  (Interface)แบบ  USB 2.0 หร ือด ีกว ่ า ไม ่น ้ อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ เครือข่าย(Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi- Fi  ( IEEE 802.11b, g, n, ac) 
 และ Bluetooth (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปีพ.ศ.2563 ( ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้  
1.) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ม0808.2/ว1095 ลง
วันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื ่องรูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น    
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  งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูม ิ

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ให้เทศบาลตำบลเทพ
สถิต  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ   โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้                       . 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท ้องถ ิ ่น  พ.ศ.2559  และแก ้ไขเพ ิ ่มเต ิมถ ึง  (ฉบ ับที่  2)  พ.ศ.2563. 
2) หนังสือกระทรวงมหาไทยด่วนที่สุด ที่  มท08082/4750  ลงวันที่ 14.
สิงหาคม 2563เร่ืองซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563. 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท0808.2/ ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น                                                    .                      
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้า 330 ลำดับที่ 1 
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งานบริหารงานคลัง 

 
รวม 

 
3,334,020 

 
บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,845,320 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,845,320 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,678,080 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจำปีพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลังนักวิชาการ
เงินและบัญชี  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นต้นจำนวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี(ปีงบประมาณ 2563-2565) คำนวณ
ตั ้งจ ่ายไว้ 12 เด ือน โดยถือปฏิบ ัต ิตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542และหนังสือสำนักงานก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต.ที ่มท0809.2/ว138 ลงวันที่30 ธันวาคม 2558   

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 42,840 บาท 

      

  

เพื ่อจ ่ายเป ็นเง ินเพิ ่มต ่าง  ๆ ของข้าราชการ  หรือพนักงานส ่วน
ท ้องถ ิ ่น   จำนวนอ ัตราตามท ี ่ปรากฏในแผนอ ัตรากำล ังสามปี
(ป ี งบประมาณ  2564-2566) คำนวณ ต ั ้ งจ ่ าย ไว้  12 เด ื อน   
โดยถือปฏิบ ัต ิตามพระราชบัญญัต ิระเบ ียบบริหารงานบุคลส ่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542   และหนังสือสำนักงาน  ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ ว 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558   

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ ่ายเป ็นเง ินประจำตำแหน่งรายเด ือนของผ ู ้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง  ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตรา
ตามท่ีปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี(ปีงบประมาณ 2563-2565)  
คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสำนักงานก.จ. ก.ท
และ ก.อบต. ที่มท0809.2/ ว138 ลงวันที่30 ธันวาคม 2558  

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,022,400 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดกองคลังเช่น  ผช.
จนท.การเงินและบัญชี ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ พนักงานจดมาตรวัดน้ำ พนักงานผลิตน้ำประปา พนักงานจ้าง
ทั ่วไป เป็นต้น จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2563-2565) คำนวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน โดยถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2542 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท และก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง
จำนวนอัตราตามทีปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี 
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(ปีงบประมาณ 2563-2565)  คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน   
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542   และหนังสือสำนักงาน  ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   

  งบดำเนินงาน รวม 461,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัต ิงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่
พน ักงานส ่วนตำบลและพน ักงานจ ้าง  ท ี ่ปฏ ิบ ัต ิ งานนอกเวลา
ราชการ และในวันหยุดราชการ  ตามหนังสื่อสั่งการดังนี้  
1)  หนังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถ ิ ่น   ด ่วนมาก ที่ มท  
0808.2/ว 2409 ลงวันที่วัน 17 พฤศจิกายน 2559  เรื่องระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน   ค่าเช่าซื้อบ้าน  ของพนักงานส่วนตำบล  
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  หรือพนักงานส่วนตำบลสังกัดกอง
คลัง อบต. ผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที4่) พ.ศ. 2562                      

      

   ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 75,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค
สื่อสารและโทรคมนาคม)ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมา
บริการเพื ่อให้ผ ู ้ร ับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ ่งซ ึ ่งมิใช ่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใด
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดจนรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการอื่นๆ เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน  ค่าจ้างเหมา
ถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ค่าเช่าบริการเครื ่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าบริการ
เครื่องปริ้นเตอร์ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ฯลฯ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการดังนี้ 
1)  หน ังส ือกระทรวงมหาดไทยท ี ่มท0808.2/ว4044 ลงว ันที่  
10 กรกฎาคม2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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2)  หน ั ง ส ื อ ก ร ะทร ว งมหาด ไทย  ที่  มท  0808.2/ว  254 ล ง
ว ันที่ 15 มกราคม 2563  เร ื ่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช ้จ ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ  และสาธารณูปโภค                       

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่นค่าเบี ้ยเลี ้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที ่พัก  
ค ่าบร ิการจอดรถ  ณ  ท ่าอากาศยาน  ค ่าผ ่ านทางด ่วนพ ิ เศษ   
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จำเป็นในการ
เดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างเทศบาล  ที่เดินทางไปประชุมประ
อบรมส ัมมนา  ด ูงาน  หร ือไปต ิดต ่อราชการ  ตามระเบ ียบด ังนี้   
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานส่วน
ตำบล  สังกัดกองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง  ๆ  ในความ
รับผิดชอบของ อบต.บ้านไร่  เพื ่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเช่น
รถยนต์  เครื ่องถ่ายเอกสาร  เครื ่องปรับอากาศ  อาคาร สำนักงาน
เครื ่องขยายเสียง เครื ่องรับส่งวิทยุ เครื ่องสูบน้ำ โทรทัศน์  กล้อง
ถ่ายรูป วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยให้ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท0808.2/ ว 254 ลงวันที่15
มกราคม2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุและค่า
สาธารรูปโภค 

      

   ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 80,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงาน โดยเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั ้น รวมถึงรายจ่ายเพื ่อประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ข น ส ่ ง  ค ่ า ภ า ษี  ค ่ า ป ร ะ ก ั น ภ ั ย  ค ่ า ต ิ ด ต ั ้ ง  เ ป ็ น ต ้ น เ ช่ น
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กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัดยางลบ คลิป เป๊ก เทป พีวีซี แบบ
ใส น้ำดื ่มบริการประชาชน ฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถ ิ ่น  ที่  มท  0808.2/ว
1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว  โดยเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส ่ง  ค ่าภาษี  ค ่าประก ันภ ัย  ค ่าต ิดต ั ้ ง  เป ็นต ้นเช ่นแปรง  ไม้
กวาด  เข ่ ง  ม ุ ้ ง  ผ ้าป ูท ี ่นอน  ปลอกหมอน  ผ ้าห ่ม  ผ ้าป ู โต ๊ะถ ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชนถาดฯลฯโดยให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1) หน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถ ิ ่น  ที่  มท0808.2/ ว
1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง  โดยเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั ้น รวมถึงรายจ่ายเพื ่อประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้นเช่น น้ำมันทาไม้  ทิน
เนอร์ สี  แปรงทาส ีป ูนซ ี เมนต์   ปูนขาว   ทราย  อิฐหร ือซ ี เมนต์
บล็อก ตะปูฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
.1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น   ที่ มท 0808.2/ ว
1095  ลงว ันที่   28  พฤษภาคม  2564  เร ื ่องร ูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000 บาท 
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ  เช่น น้ำมัน
ดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา แก๊สหุงต้ม ที่ใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนตำบล หรือน้ำมันที่ใช้ในกรณีที่ขอรับการสนับสนุน
เครื่องจักรจากส่วนราชการอ่ืน ฯลฯ ตามรายละเอียดและหนังสือสั่งการ
ดังนี้ 
1) หน ังส ือกรมส ่ ง เสร ิมการปกครองท ้องถ ิ ่น   ที่  มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    
2) หน ั งส ื อกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท0808.2/ว254 ลงว ันที่  
15 มกราคม  2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
สาธารณูปโภค 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั ้น รวมถึงรายจ่ายเพื ่อประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อ
ชุดไม่เกิน 20,000 บาท รายจ่ายเพื ่อจัดหาสิ ่งของที ่ใช้ในการซ่อม
บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สำหรับเครื ่องคอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี ้
1) หน ังส ือกรมส ่ ง เสร ิมการปกครองท ้องถ ิ ่น   ที่  มท0808.2/
ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื ่องรูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท 
   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ ่ายเป็นค่าไปรษณีย์   ค่าซื ้อดวงตราไปรษณียากร   ค่าเช ่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ 
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งบลงทุน 

 
รวม 

 
27,700 

 
บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 27,700 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    ตู้เหล็ก 2 บานเปิด  มือจับชนิดบิด จำนวน 17,700 บาท 

      

  

เพ ื ่ อจ ่ าย เป ็ นค ่ าจ ั ดซ ื ้ อตู้  2 บานเป ิดม ื อจ ั บชน ิ ดบ ิด (มอก . )
จำนวน 3 หลังๆละ  5,900 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดบิด                                           .                  
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  
(เกณฑ์ราคากลางและลักษณะพื ้นฐานคร ุภ ัณฑ์   ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  ประจำเดือน ธันวาคม 2563) โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการดังนี้                              
1) หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ ่น   ที่ มท 0808.2/ ว
1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดำ จำนวน  1 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท    
ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner  
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อ
นาที(ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ 
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100  
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Base-T หรือดีกว่า จำนวน  ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของ
กระดาษเองได้ 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ประจำปี พ.ศ.2563 ณ วันที่ 2  พฤษภาคม  2563 )  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้   
1). หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  เรื่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

 
 

รวม 

 
 

367,320 

 
 
บาท 

  งบบุคลากร รวม 367,320 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 367,320 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 367,320 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจำปีพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี(ปีงบประมาณ 2564-2566) คำนวณ
ตั ้งจ ่ายไว้ 12 เดือน  โดยถือปฏิบัต ิตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542  และหนังสือสำนักงาน ก.จ.
ก.ท. และก.อบต.ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 320,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 120,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี ่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ค่าประกาศนียบัตรค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พ ิ มพ ์ เ อกสารและส ิ ่ งพ ิ มพ ์ ค ่ าหน ั งส ื อสำหร ับผ ู ้ เ ข ้ า ร ั บการ
ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ ่งที ่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู ้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ  ตามระเบียบ
กฎหมายและหนังสื่อสั่งการดังนี้   
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 334  
ลำดับที่ 3 

      

    โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ จำนวน 70,000 บาท 

      

  

เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสำคัญ เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์เป็นต้น  โดยถือปฏิบัติ
ดังนี้                                                                    .                                                                                         
1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยการเบ ิกค่าใช ้จ ่ายให ้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                          .  
3.) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุดที่มท
0810.5/ว 2208 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557                                  .                                     
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ ิ ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 335   
ลำดับที่ 1 
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   ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 
   วัสดุจราจร จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุจราจร  โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเช่น
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร
ป้ายเตือน แท่นแบริเออร์ (แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต) ป้ายไฟ
หยุดตรวจ แผ่นป้ายจราจร กระจกโค้งมน ไฟแวบ กระบองไฟ เป็นต้น   
โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่ี มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่องรูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น    

      

  งบลงทุน รวม 200,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 200,000 บาท 
   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไปหรือ
เปลี ่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั ้น   รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้    
1. รายจ่ายเพื ่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภ ัณฑ์ 
2. รายจ่ายเพื ่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะเป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  
3. ร ายจ ่ า ย เพ ื ่ อ จ ้ า งท ี ่ ป ร ึ กษ า ในกา รจ ั ดห าหร ื อป ร ั บปรุ ง
ครุภัณฑ์4. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์เช่นค่าขนส่ง  ค่า
ภาษีค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า รปกค รอ งท ้ อ ง ถ ิ ่ น   ที่  มท0808.2/ ว 1095  ล ง
ว ันที่    28  พฤษภาคม   2564  เร ื ่อง   ร ูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    
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แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,832,620 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,276,720 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,276,720 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 756,720 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจำปีพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาเป็นต้น
จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี  (ปีงบประมาณ 
 2563-2565)  คำนวณตั้ง จ่ายไว้  12  เดือน  โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และ
หนังสือสำนักงาน  ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที ่มท 0809.2/ ว 138  ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ ่ายเป ็นเง ินประจำตำแหน่งรายเด ือนของผ ู ้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ตามระเบียบกฎหมายที่เกี ่ยวข้องจำนวน
อัตราตามทีปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี(ปีงบประมาณ  2563-
2565)คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือนโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ระเบ ียบบริหารงานบุคลส ่วนท้องถิ ่น   พ.ศ. 2542 และหนังสือ
สำนักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 430,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา
เช่น ผดด.พนักงานจ้างทั่วไป เป็นต้น จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากำล ังสามปี  (ปีงบประมาณ 2563-2565) คำนวณตั ้งจ ่าย
ไว้ 12 เดือนโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 48,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ ่ายเป็นเงินเพิ ่มค่าครองชีพชั ่วคราวพนักงานจ้างสังกัดกอง
การศึกษา  จำนวนอัตราตามที ่ปรากฏในแผนอัตรากำล ังสามปี
(ปีงบประมาณ 2563-2565) คำนวณตั ้งจ่ายไว้ 12 เดือน โดยถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2542 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 
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  งบดำเนินงาน รวม 553,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัต ิงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และในวันหยุดราชการ ตามหนังสื่อสั่งการ ดังนี้  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นด่วนมากที่มท0808.2/
ว  2409   ลงว ันที่  17  พฤศจ ิกายน  2559   เ ร ื ่ องระเบ ี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้อำนวยการกองการศึกษา
และพนักงานส่วนตำบลในสังกัดกองการศึกษาอบต.ตามระเบียบและ
หนังสื่อสั่งการ  ดังนี้                                                             .
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2563                         . 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที ่ส ุดที่ มท 0808.2/ว3749
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

      

   ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 380,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค
สื่อสารและโทรคมนาคม) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  ค่าจ้าง
เหมาบริการเพื่อให้ผู ้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลงต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใด
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดจนรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการอื่นๆ เช่นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ค่าจ้างเหมาถ่าย
เอกสารเข้าเล่มค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าบริการเครื่องปริ้น
เตอร์ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆค่าโฆษณาและเผยแพร่
ฯลฯ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการดังนี้  
1)  หน ั งส ื อกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท0808.2/ว  40044 ลง
วันที่10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชน
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และการเบิกจ่ายเง ินค่าจ ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.2/ว254   ลงวันที่ 15  
มกราคม 2563 เรื ่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ  และ
สาธารณูปโภค                       

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช ่น ค่าเบี ้ยเลี ้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช ่าที ่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม 
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไป
ราชการของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน อบต.พนักงานจ้าง
อบต.ท ี ่ เด ินทางไปประช ุมอบรม   ส ัมมนา ด ูงาน  หร ือไปต ิดต่อ
ราชการ ตามระเบียบดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสำหรับพนักงานส่วน
ตำบล  พนักงาน  ลูกจ้าง   สังกัดกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านไร่   

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ ่ายเป็นค่าบำรุงร ักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆในความ
รับผิดชอบของ อบต.บ้านไร่  เพื ่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเช่น
รถยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักงาน เครื่อง
ขยายเส ี ยง  เคร ื ่ องร ับส ่ งว ิทย ุ เคร ื ่ องส ูบน ้ ำ โทรท ัศน์  กล ้อง
ถ่ายรูป วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท0808.2/ว254  ลงวันที่ 15  
มกราคม 2563  เรื ่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที ่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย  วัสดุ  และค่าสาธารรูปโภค 

      

   ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงาน โดยเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั ้น รวมถึงรายจ่ายเพื ่อประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
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วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้นเช่นกระดาษดินสอปากกา
ไม ้บรรท ัด  ยางลบ  คล ิป  เป ๊ก เทป  พ ีว ีซี  แบบใสน ้ำด ื ่ มบร ิการ
ประชาชน ฯลฯโดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1). หน ังส ือกรมส ่ ง เสร ิมการปกครองท ้องถ ิ ่น  ที่  มท0808.2/
ว 1095  ลงว ันที่  28 พฤษภาคม  2564 เร ื ่องร ูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง  โดยเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั ้น รวมถึงรายจ่ายเพื ่อประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้นเช่น น้ำมันทาไม้  ทิน
เนอร์ สี แปรงทาสีปูนซีเมนต์ ปูนขาวทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ตะปู
ฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1). หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น   ที่ มท 0808.2/ ว
1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยเป็นรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่า
ภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้งเป็นต้นเช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์,พู่กันและ
สี, ฟิล์ม,เมมโมรี่การ์ด,รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ  
เป็นต้น โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1). หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ ่น   ที่ มท 0808.2/ว
1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
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   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั ้น รวมถึงรายจ่ายเพื ่อประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อ
ชุดไม่เกิน 20,000 บาท รายจ่ายเพื ่อจัดหาสิ ่งของที ่ใช้ในการซ่อม
บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สำหรับเครื ่องคอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิลฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี ้ 
1). หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น   ที่ มท 0808.2/ ว
1095  ลงว ันที่   28  พฤษภาคม  2564  เร ื ่องร ูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 18,000 บาท 
   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าไปรษณีย์  ค่าซ ื ้อดวงตราไปรษณียากรค ่าเช ่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ  

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 13,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  ค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต  
ปร ับปร ุงข ้อม ูล   และค ่าจดทะเบ ียนโดเมนเนม  .go.th  รวมถึง
อินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื ่อสารอื ่นๆ  เช ่น ค่าเคเบิ ้ลทีวี  ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้นและให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
ฯลฯ  

      

  งบลงทุน รวม 2,900 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 2,900 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    เก้าอ้ีพนักพิง จำนวน 2,900 บาท 

      

  

เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อเก้าอี ้ทำงานพนักพิง   ชนิดเตี ้ย  ขาเหล็กชุป
โครเมี่ยมกันสนิม  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  58 X ลึกไม่น้อยกว่า59Xสูง
ไม่น้อยกว่า 92-114ซม.จำนวน 1 ตัวๆละ  2,900 บาทลักษณะหุ้ม
ด้วยหนังเทียม,ปรับระดับความสูง-ต่ำด้วยระบบไฮโดรลิก(จัดซื้อตาม
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ราคาท้องตลาดโดยประหยัดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) โดยถืิอปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้  
1). หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น   ที่ มท 0808.2/ ว
1095  ลงว ันที่   28  พฤษภาคม  2564  เร ื ่องร ูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
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 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,756,155 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,909,440 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,909,440 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 985,440 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจำปีของครู ผดด. จำนวนอัตราตามที ่ปรากฏในแผน
อัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) คำนวณตั ้งจ่ายไว้  
12  เดือน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือดังต่อไปนี้ 
1). หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท0816.2/ว 3924  ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล)   

      

   เงินวิทยฐานะ จำนวน 84,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการ  ให้กับครูผู้ดูแลเด็ก ตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี
(ปีงบประมาณ2564-2566)คำนวณตั ้งจ่ายไว้12  เดือน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือดังต่อไปนี้ 
1). หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่  8 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล) 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 756,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดแผนงานการศึกษา
จำนวนอัตราตามที ่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี(ปีงบประมาณ
2564-2566) คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
ดังต่อไปนี้  
1). หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล) 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 84,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเป็นเงินเพิ ่มต่าง ๆ ให้กับพนักงานจ้าง  สังกัดแผนงาน
การศ ึกษา  จำนวนอัตราตามที ่ปรากฏในแผนอัตรากำล ังสามปี
(ปีงบประมาณ 2564-2566) คำนวณตั ้งจ่ายไว้ 12 เดือน โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือดังต่อไปนี้  
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1). หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่  8 กรกฎาคม  2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (เฉพาะเทศบาลตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล) 

  งบดำเนินงาน รวม 3,899,115 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก
ตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้                    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่  8 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (เฉพาะเทศบาลตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล) 
3) หน ังส ือกระทรวงมหาดไทย   ด ่วนท ี ่ ส ุด   ที่  มท  0808.2/ว
3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,061,195 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 1,061,195 บาท 

      

  

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อเป็นค่า ใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม โครงการอาหารกลางวัน
เด็กเล็ก โดยสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านไร่จำนวน 5 แห่ง จำนวนเงิน   141  คน  
เป็นเงิน  725,445  บาทดังนี้  
1.1.)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่  
จำนวน 34 คนX21 บาทX245วัน เป็นเงิน 174,930 บาท 
1.2.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ  
จำนวน 19 คนX21บาทX245 วันเป็นเงิน 97,755  บาท 
1.3.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล ็กบ้านโนนสวรรค์                                
จำนวน 9 คนX 21 บาท X 245 วัน   เป็นเงิน 46,305 บาท 
1.4.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่   
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จำนวน  38 คน X21 บาทX 245 ว ัน เป ็นเง ิน  195,510 บาท   
1.5.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง    
จำนวน 41 คนX21 บาทX245 วันเป็น เป็นเง ิน 210,945 บาท 
คำชี้แจงเพิ่มเติม รายการที่(1) ถึง(5)สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายระหว่างกันได้
เนื่องจากจำนวนนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีเนื่องจากการ
ร ับเข ้าเร ียนใหม ่การลาออกการจบการศ ึกษาฯลฯ  ให ้ เบ ิกจ ่าย
ค่าอาหาร กลางวันตามจำนวนเด็กจริง หากมีการโอนเพิ ่มหรือโอน
ลด  ไม่จำต้องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง   
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (ศพด.) จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย
(อายุ 2-5 ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)ในอัตราคนละ1,700
บาท/ปีจำนวน  141 คน เป็นเงิน  239,700 บาท  ดังนี้    
2.1.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่   
จำนวน 34 คนX 1,700 บาท  เป็นเงิน  57,800  บาท   
2.2.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ 
จำนวน 19 คนX 1,700 วัน  เป็นเงิน  32,300  บาท    
2.3.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์  
จำนวน 9 คนX1,700  เป็นเงิน  15,300  บาท 
2.4.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง   
จำนวน 41 คน X1,700 เป็นเงิน 64,600 บาท   
2.5.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่   
จำนวน  38 คนX1,700 เป็นเงิน  64,600  บาท                  
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ3-
5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) จำนวน 85 คนๆละ1,130บาท
เป็นเงิน 96,050 บาท แยกออกดังนี้ 
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่   
มีจำนวนเด็กปฐมวัย (3-5 ปี)  จำนวน  22 คนๆละ 1,130 บาท    
เป็นเงิน   24,860  บาท     
1.1  ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200บาท/ปี  เป็นเงิน  4,400 บาท           
1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ200บาท/ปีเป็นเงิน 4,400 บาท               
1.3 ค่าเครื ่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ปี  เป็นเงิน 
6,600  บาท                                      
1.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู ้เร ียน อัตราคนละ 430บาท/ปี เป็นเงิน  
9,460  บาท                                         
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ   
มีจำนวนเด็กปฐมวัย  (3-5 ปี) จำนวน 13 คนๆละ 1,130 บาท  
เป็นเงิน 14,690 บาท  
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2.1  ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี   
เป็นเงิน  2,600 บาท 
2.2  ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200  บาท/ปี  
เป็นเงิน 2,600  บาท   
2.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี   
เป็นเงิน 3,900 บาท 
2.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอัตราคนละ 430บาท/ปี 5,590 บาท   
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์   
มีจำนวนเด็กปฐมวัย (3-5 ปี)  จำนวน 2 คนๆ ละ 1,130 บาท เป็น
เงิน 2,260 บาท 
3.1  ค่าหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  เป็นเงิน  400  บาท                 
3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ  200  บาท/ปี  
เป็นเงิน 400 บาท                                                           
3.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ  300 บาท/ปี  
เป็นเงิน  600 บาท                                                          
3.4 คา่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี 
เป็นเงิน  860  บาท                                       
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่   
มีจำนวนเด็กปฐมวัย (3-5 ปีจำนวน  28 คนๆละ 1,130 บาท   
เป็นเงิน 37,240  บาท  
2.1  ค่าหนังสือเรียน  อัตราคนละ  200 บาท/ปี    
เป็นเงิน 5,600 บาท                                                        
2.2  ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200  บาท/ปี  
เป็นเงิน 5,600  บาท   
2.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี   
เป็นเงิน 8,400 บาท 
2.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอัตราคนละ 430บาท/ปี  
เป็นเงิน  12,040 บาท   
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง  
มีจำนวนเด็กปฐมวัย (3-5 ปี)จำนวน 20 คนๆละ 1,130  บาท  
เป็นเงิน 22,600 บาท 
5.1  ค่าหนังสือเรียน  อัตราคนละ  200 บาท/ปี  
เป็นเงิน 4,000 บาท 
5.2  ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ  200  บาท/ปี  
เป็นเงิน   4,000 บาท 
5.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน   อัตราคนละ  300  บาท/ปี  
เป็นเงิน  6,000 บาท 
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5.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อัตราคนละ  430  บาท/ปี   
เป็นเงิน 8,600  บาท 
-โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562   
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924   
ลงวันที ่  8  กรกฎาคม  2564  เรื ่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (เฉพาะ
เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้าที่356ลำดับ
ที่ 60  

   ค่าวัสดุ รวม 2,783,520 บาท 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2,743,520 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเรียน (สพฐ) ในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 11 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านไร่  จำนวน  5  แหง่ รายละเอียด  ดังนี้  
1). โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา  จำนวน 280 คนx8 บาท x260 วัน  
เป็นเงิน 582,400 บาท  
2). โรงเรียนบ้านโนนสำราญ  จำนวน 80 คนx8 บาทx260 วัน 
เป็นเงิน 166,400 บาท 
3). โรงเรียนโคกกระเบื้องไห  จำนวน 79 คนx8 บาทx260 วัน  
เป็นเงิน 164,320 บาท 
4). โรงเรียนบ้านวังอ้ายโพธิ์สว่างศิลป์  จำนวน 53 คนx8 บาท
x260 วัน เป็นเงิน 110,240 บาท 
5). โรงเรียนบ้านวังตาเทพ  จำนวน 103  คนx8 บาท  x260วัน 
เป็นเงิน 214,240 บาท 
6). โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง  จำนวน 152  คนx8 บาทx260 วัน  
เป็นเงิน 316,160 บาท 
7). โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  จำนวน  64 คนx8 บาทx260  วัน 
เป็นเงิน 133,120  บาท                                               
8). โรงเรียนบ้านวังใหม่พัฒนา  จำนวน 161 คนx8 บาทx260   
วันเป็นเงิน 334,880 บาท 
9). โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  จำนวน 98 คนx8 บาทx260  วัน 
เป็นเงิน 203,840 บาท 
10). โรงเรียนบ้านเทพพนาฯ จำนวน 58  คนx8 บาทx260 วัน  
เป็นเงิน 120,640 บาท 
11). โรงเรียน ออป.20(สวนป่าเทพสถิต) จำนวน 50 คนx8 บาท

      



  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 : องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นไร่ 59 

 

x260 วัน   เป็นเงิน  104,000 บาท  
โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่มท
0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)     
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
บ้านไร่  ดังนี้   
1). ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่   
จำนวน 34 คนx8 บาทx260 วัน เป็นเงิน 70,720 บาท 
2). ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ  
จำนวน 19 คนx8 บาทx260 วัน เป็นเงิน 39,520  บาท 

      

  

3). ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์  
จำนวน 9  คนx8 บาทx260 วัน เป็นเงิน 18,720 บาท 
4). ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง  
จำนวน 41 คนx8 บาทx260 วัน เป็นเงิน 85,280 บาท 
5). ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่   
จำนวน  38 คนx8 บาทx260วัน  เป็นเงิน 79,040 บาท 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้                                         
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924  
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   
(เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)       
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 339   
ลำดับที่ 9 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยเป็นรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่า
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ภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้งเป็นต้นเช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์,พู่กันและ
สี, ฟิล์ม,เมมโมรี่การ์ด,รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ  
เป็นต้น โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถ ิ ่น   ที่ มท 0808.2/ว
1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                 .   

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป  หรือ  เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อ
ชุดไม่เกิน 20,000 บาทรายจ่ายเพื ่อจัดหาสิ ่งของที ่ใช้ในการซ่อม
บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระ
พร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็น
ต้น เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล   เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล  ฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี ้  
1) หน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถ ิ ่น  ที่  มท  0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 24,400 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 24,400 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านไร่  
จำนวน 5 ศูนย์ และที่อื่นๆที่เป็นอำนาจหน้าที่หรือในความรับผิดชอบ
ของอบต.บ ้ านไร่  ให ้ รวมถ ึ งค ่ าต ิดต ั ้ งหม ้อแปลงไฟฟ ้าด ้วย    
โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.2/
ว254 ลงวันที่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และสาธารณูปโภค    
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  งบเงินอุดหนุน รวม 4,947,600 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 4,947,600 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ(อาหารกลางวันในสังกัด สพฐ.) จำนวน 4,947,600 บาท 

      

 
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ(อาหารกลางวันในสังกัด สพฐ.) 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันเด็กเล็ก 
เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนในสังกัด(สพฐ.) จำนวน 11 
โรงเรียน  จำนวน 1,178  คนX21 บาทX200 วัน 
เป็นเงิน  4,947,600 บาท  รายละเอียด ดังนี้  
(1) โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา  
จำนวน 280 คนx21 บาท x200 วันเป็นเงิน 1,176,000 บาท   
(2) โรงเรียนบ้านโนนสำราญ  
จำนวน 80 คนx21 บาท x200วัน เป็นเงิน 336,000 บาท  
(3) โรงเรียนโคกกระเบื้องไห   
จำนวน  79    คนx21 บาท x200 ว ัน  เป ็นเง ิน 331,800 บาท 
(4) โรงเรียนบ้านวังอ้ายโพธิ์สว่างศิลป์    
จำนวน 53 คนx21 บาท x200 วัน  วัน เป็นเง ิน 222,600 บาท 
(5) โรงเรียนบ้านวังตาเทพ    
จำนวน  103  คนx21 บาทx200 ว ัน  เป ็นเง ิน  432,600 บาท   
(6) โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง    
จำนวน  152 คนx21 บาทx200 ว ัน เป ็นเง ิน   638,400  บาท  
(7) โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์   
จำนวน  64 คนx21 บาทx200 ว ัน   เป ็น เ ง ิน  268,800 บาท   
(8) โรงเรียนบ้านวังใหม่พัฒนา   
จำนวน  161 คนx21 บาทx200 ว ัน  เป ็น เง ิน  676,200 บาท   
(9) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่   
จำนวน  98 คนx21 บาท  x200 ว ัน เป ็น เ ง ิน   411,600 บาท   
(10) โรงเรียนบ้านเทพพนาฯ  
จำนวน   58  คนx21 บาทx 200 ว ัน เป ็นเง ิน   243,600 บาท  
(11) โรงเรียน ออป.20(สวนป่าเทพสถิต)  
จำนวน   50 คนx21 บาทx200 ว ัน   เป ็นเง ิน   210,000  บาท 
โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2)พ.ศ. 2563 
2) หนังสือกระทรวงมหาไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ ว4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม  2563 เรื ่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยเง ินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563   
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3).หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924  ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล)   

      

  

4).หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3749  
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2565  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า352ลำดับที่46 
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แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,864,945 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,939,945 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,939,945 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 450,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจำปีพนักงานส่วนตำบล  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข  
เป ็นต ้นจำนวนอ ัตราตามท ี ่ปรากฏในแผนอ ัตรากำล ั งสามปี
(ปีงบประมาณ 2564-2566)คำนวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน  โดยถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ที่มท0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ ่ายเป ็นเง ินประจำตำแหน่งรายเด ือนของผ ู ้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องจำนวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี  (ปีงบประมาณ 2564-
2566)คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือนโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ระเบ ียบบร ิหารงานบ ุคลส ่วนท ้องถิ่ น  พ.ศ.2542 และหน ังสือ
สำนักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,279,945 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุขเช่น
พนักงานจ้างทั่วไป เป็นต้น จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลัง
สามปี(ปีงบประมาณ2564-2566)คำนวณตั้งจ่ายไว้12 เดือน โดยถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
2542 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ที่ มท0809.2/ว
138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 168,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างสังกัดกอง
สาธารณสุขจำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2564-2566) คำนวณตั้งจ่ายไว้  12  เดอืน  
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต.ทีม่ท0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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  งบดำเนินงาน รวม 855,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 125,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 120,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.
ต า ม ก ฎ ห ม า ย , ค ่ า ต อ บ แ ท น อ า ส า ส ม ั ค ร บ ร ิ บ า ล ท ้ อ ง ถิ่ น
จำนวน 2 คนๆ ละ5,000บาท/เดือนจำนวน12เดือนและค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง,เงินรางวัล,เงินทำขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้ง
คราวฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0819.2/ว 6290   
ลงวันที่  18 ตุลาคม  2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0819.2/ว0803  
ลงวันที่6 กุมภาพันธ์ 2563  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3749   
ลงว ันที่  30 ม ิถ ุนายน   2564 เร ื ่องซ ักซ ้อมแนวทางการจ ัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื ่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
ในวันหยุดราชการ ตามหนังสื่อสั่งการดังนี ้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.4/ว2409  
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559           
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที ่ท้องถิ ่น พ.ศ. 2555  และแก้ไขเพิ ่มเติมถึง
ปัจจุบัน (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561    

      

   ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค
สื่อสารและโทรคมนาคม) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้าง
เหมาบริการเพื่อให้ผู ้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใด
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และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดจนรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการอื่นๆ เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน  ค่าจ้างเหมา
ถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ค่าเช่าบริการเครื ่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าบริการ
เครื่องปริ้นเตอร์ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ฯลฯโดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1)  หน ังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  4044 เร ื ่อง
หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2). หนังส ือส ั ่งการกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว254 ลง
ว ันที่ 15 มกราคม  2563 เร ื ่องหล ักเกณฑ์และอ ัตราค ่าใช ้จ ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และสาธารณูปโภค   

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี ้ยเลี ้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที ่พัก
ค ่าบร ิการจอดรถ   ณ   ท ่าอากาศยาน   ค ่าผ ่านทางด ่วนพ ิ เศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ที่ จำเป็นในการ
เดินทางไปราชการ พนักงาน อบต. ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบต.ที่
เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนาดูงาน หรือไปติดต่อราชการตาม
ระเบียบดังนี้    
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่4)  พ.ศ. 2561 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าลงทะเบ ียนในการฝ ึกอบรมของพนักงานส ่วน
ตำบล  พนักงาน  ลูกจ้าง สังกัดกองสาธารณสุข  องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านไร่  

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง  ๆ ในความ
รับผิดชอบของอบต.บ้านไร่ เพื ่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น
รถยนต์ เครื่องถ่าย เอกสาร เครื่องปรับอากาศอาคารสำนักงานเครื่อง
ขยายเส ี ยง เคร ื ่ อง ร ับส ่ งว ิทยุ  เคร ื ่ องส ูบน ้ ำ โทรท ั ศน์  กล ้ อง
ถ่ายรูป วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  โดยให้
ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้    
1) หน ังส ือส ั ่ งการกระทรวงมหาดไทย  ท ี ่มท0808.2/ว254ลง
ว ันที่ 15  มกราคม  2563 เร ื ่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช ้จ ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุและสาธารณูปโภค   
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   ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงาน โดยเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ  เวลาอัน
สั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั ้ง เป็นต้นเช่นกระดาษดินสอปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เทปพีวีซี  แบบใส น้ำดื่มบริการประชาชน
ฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้   
1). หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ ่น   ที่ มท 0808.2/ว
1095  ลงว ันที่   28  พฤษภาคม  2564  เร ื ่องร ูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว  โดยเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส ่ ง  ค ่าภาษี  ค ่าประก ันภ ัย  ค ่าต ิดต ั ้ ง เป็ นต ้น เช ่นแปรง  ไม้
กวาด  เข ่ ง  ม ุ ้ ง  ผ ้าป ูท ี ่นอน  ปลอกหมอน  ผ ้าห ่ม  ผ ้าป ู โต ๊ะ  ถ ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง น้ำจืดที ่ซื ้อจากเอกชนถาด ถังขยะ
ฯลฯ  โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้   
1). หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ ่น   ที่ มท 0808.2/ว
1095  ลงว ันที่   28  พฤษภาคม  2564  เร ื ่องร ูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ย ืนนาน สิ ้นเปลืองหมดไปหรือ เปลี ่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั ้น รวมถึงรายจ่ายเพื ่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื ่อจัดหาสิ ่งของที ่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่า
ว ัสดุ เช ่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภ ัย ค่าต ิดต ั ้งเป ็นต ้นเช่น
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แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก  หัว
เทียน ไขควง นอตและสกรู ฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังนี้   
1). หนังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถ ิ ่น  ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง  ๆ เช่น น้ำมัน
ดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา แก๊สหุงต้ม ที่ใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนตำบล หรือน้ำมันที่ใช้ในกรณีที่ขอรับการสนับสนุน
เครื่องจักรจากส่วนราชการอ่ืน ฯลฯ ดังนี้  
1. รถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน  บพ 2684 อัตราค่าใช้จ่ายวัสดุ
เชื้อเพลิง  ปีละไม่เกิน 46,200 บาท   
2. รถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน บพ 2685  อัตราค่าใช้จ่ายวัสดุ
เช ื ้อเพลิง  ปีละไม่เกิน  46,200   บาท                                  
3. รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-8099 ชัยภูมิอัตราค่าใช้จ่าย
วัสดุเชื้อเพลิง  ปีละไม่เกิน  46,200  บาท    
3.น้ำเบนซิน สำหรับเครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน ประมาณการ
เท่าที่จะจ่ายจริง โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
ดังนี้  
1). หนังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถ ิ ่น  ที่ มท 0808.2/ว
1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น      
2). หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.2/ว254  ลงวันที่  
15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ  และ
สาธารณูปโภค   

      

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื ่องแต่งกายสำหรับชุดปฏิบัติการเคลื ่อนที่
เร็ว (EMS) โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั ่งการดังนี้      
1). ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่ง
กายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
2). ที ่มท 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เร ื ่อง
รูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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3). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558. เร ื ่องการ
ปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
4). ด่วนที่สุด  ที ่มท0808.2/ว1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
เรื ่องแนวทางการพิจารณาสิ ่งของที ่จ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั ้น รวมถึงรายจ่ายเพื ่อประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อ
ชุดไม่เกิน 20,000 บาท รายจ่ายเพื ่อจัดหาสิ ่งของที ่ใช้ในการซ่อม
บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระ
พร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั ้งเป็นต้น
เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สำหรับเครื ่องคอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล  ฯลฯ  โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี ้ 
1). หน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถ ิ ่น  ที่  มท0808.2/ว
1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    

      

  งบลงทุน รวม 1,070,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 1,070,000 บาท 
   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       
    รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1,070,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110
กิโลวัตต์ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้                             .      
1. เครื่องยนต์ดีเซล  4  สูบ  พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน             . 
2. มีประตูด้านหลัง ปิด-เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออก           . 
3.มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2  ท่อ  ที่แขวนน้ำเกลือ        .    
4.มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อ่ืนที่จำเป็นอย่างเป็น
สัดส่วนเป็นระเบียบและมีความปลอดภัยจากการหลุด  ร่วง  ปลิว ออก
จากที่จัดเก็บในกรณีท่ีรถมีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ        .   
5.มีวิทยุคมนาคม  ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า 25 วัตต์
พร้อมอุปกรณต์ามมาตราฐานที่กฏหมายกำหนด                 .           
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6.เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง                    .     
7.คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ                         .  
    7.1  เตียงนอนโลหะผสม  แบบมีล้อเข็น  ปรับเป็นรถเข็นได้  
    7.2  ชุดชว่ยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่  
    7.3  เครื่องส่องกล่องเสีงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์  
    7.4  เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง  
    7.5  ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน  
    7.6  ชุดเฝือกลม 
    7.7  ชุดให้ออกซิเจน  แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ  
    7.8  อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น  
    7.9  เก้าอ้ีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้  
    7.10 ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  
(เกณฑ์ราคากลางและลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์  ตามบัญชีราคา
มาตราฐานครุภัณฑ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563) โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการดังนี้                                  
1). หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                                         
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉ
1 หน้าที่ 66 ลำดับที่ 7 
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 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,670,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 1,350,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 1,100,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือกออกในพ้ืนที่ตำบลบ้านไร่ จำนวน 350,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้
เลือกออกในพื้นที่ตำบลบ้านไร่  เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุเครื่อง
เข ียน และอุปกรณ์ค ่าค ่าอาหารว่างและเคร ื ่องด ื ่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื ่นที ่จำเป็นในการ
ฝึกอบรมสำหรับการจัดทำโครงการตามระเบียบกฎหมาย  และหนังสื่อ
สั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้าร ับการฝ ึกอบรมของเจ ้าหน้าที ่ท ้องถ ิ ่น  พ.ศ. 2557       
2) หน ังส ือกระทรวงมหาดไทย   ด ่วนท ี ่ ส ุด   ที่  มท  0808.2/ ว
3749  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564  เรื ่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉ.1 หน้าที่ 58  
ลำดับที่ 4 

      

    โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด (โควิด-19) และโรคระบาดอ่ืนในพ้ืนที่ จำนวน 500,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ระบาด (โควิด-19) และโรคระบาดอื่นในพื้นที่เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
วัสดุเครื ่องเขียน และอุปกรณ์ค่าค่าอาหารว่างและเครื ่องดื ่ม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นใน
การฝึกอบรมสำหรับการจัดทำโครงการตามระเบียบกฎหมาย  และหนัง
สื่อสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
2) หน ังส ือกระทรวงมหาดไทย   ด ่วนท ี ่ ส ุด   ที่  มท  0808.2/ ว
3749  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2564  เรื ่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉ.1 หน้าที่ 58  
ลำดับที่ 5 

      

    โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 150,000 บาท 
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เพื ่อจ ่ายเป็นค่าใช ้จ ่ายในการจัดทำโครงการสัตว ์ปลอดโรค    คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  เช่น  ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุเครื ่อง
เขียน และอุปกรณ์  ค่าค่าอาหารว่างและเครื ่องดื ่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอื ่นที ่จำเป็นในการ
ฝึกอบรมสำหรับการจัดทำโครงการตามระเบียบกฎหมาย และหนังสื่อ
สั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์
ขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่น  พ.ศ. 2562                          
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557              
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่มท0819.3/235 ลง
วันที่ 25 มกราคม 2563 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่มท0819.3/ว
807  ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563   
5) หน ังส ือกรมส ่ง เสร ิมการปกครองท ้องถ ิ ่น  ด ่วนท ี ่ส ุดที่  มท
0819.3/1393 ล ง ว ั น ที่ 12 พ ฤ ษ ภ า ค ม  2563                     
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
7) หน ังส ือกระทรวงมหาดไทย   ด ่วนท ี ่ ส ุด   ที่  มท  0808.2/ ว
3749  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564  เรื ่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท ้องถ ิ ่น (พ.ศ.2561-2565) หน ้า 382  
ลำดับที่ 16 

      

    โครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะโดยชุมชนที่ยังยืนของผู้บริหาร  
สมาชิก  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนตำบลบ้านไร่ 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมและศึกษาดูงานการ
จัดการขยะโดยชุมชนที ่ย ังยืนของผู ้บริหาร  สมาชิก พนักงานส่วน
ตำบล พนักงานจ ้าง  และผ ู ้นำช ุมชนตำบลบ้านไร ่ ) เช ่น  ค่าป ้าย
โครงการ ค่าว ัสดุเครื ่องเขียน  และอุปกรณ์ค่าค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่าย
อื ่นที ่จำเป็นในการฝึกอบรมสำหรับการจัดทำโครงการตามระเบียบ
กฎหมาย  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข ้าร ับการฝ ึกอบรมของเจ ้าหน ้าท ี ่ท ้องถ ิ ่น  พ.ศ.  2557   
2) หน ังส ือกระทรวงมหาดไทย   ด ่วนท ี ่ ส ุด   ที่  มท  0808.2/ ว
3749  ลงวันที่  30 มิถุนายน  2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
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งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉ.1 หน้าที่ 57  
ลำดับที่ 2  

   ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท 
   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 250,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยเป็นรายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกต ิ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เช่นเจลแอลกอฮอล์ ,น้ำยาเคมีสำหรับฆ่าเชื้อโคโรนา
2019,น้ำยาเคมีกำจัดยุงและ ทรายอะเบท ทรายกรอง,กรวด น้ำยาเคมี
กำจัดแมลงวัน วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
เคลื ่อนที ่ฉ ุกเฉินEMS(กู ้ช ีพ) เช่นแอลกอฮอล์เช่น ออกซิเจน น้ำยา
ต ่ างๆ  ถ ุ งม ือ  สำล ีและผ ้าพ ันแผล  ท ่อออกซ ิ เจน  หน ้ากากให้
ออกซิเจน เฝือกดามหลัง สะโพก คอ แขน ขา ชนิดอ่อนและชนิด
แข็ง กล่องสำหรับใส่เวชภัณฑ์อุปกรณ์ ดูดเสมหะ เป็นต้น รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพ่ือ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง  เป็นต้น  โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการดังนี้   
1). หนังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถ ิ ่น  ที่ มท0808.2/ ว
1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

จำนวน 320,000 บาท 

      

  

เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขเพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับ
ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยให้ถือปฏิบัติ
ดังนี้  
1).ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563  
2) หนังสือกระทรวงมหาไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว4750 ลง
วันที่  14 สิงหาคม 2563 เรื ่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยเง ินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2563  
3).หนังสือที่ มท0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561เรื ่อง
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.
2562 เงินอุดหนุนทั ่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4) หน ังส ือกระทรวงมหาดไทย   ด ่วนท ี ่ ส ุด   ที่  มท  0808.2/ ว
3749  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564 เรื ่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 382 ลำดับ
ที ่18 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,639,920 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,115,820 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,115,820 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 789,960 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจำปีพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู ้อำนวยการกองสวัสดิการ
สังคม  นักพัฒนาชุมชน  เป็นต้น จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากำล ังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)  คำนวณตั ้งจ ่าย
ไว้ 12 เดือน  โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ ่ายเป ็นเง ินประจำตำแหน่งรายเด ือนของผ ู ้ดำรงตำแหน่ง
ผ ู ้ อ ำนวยการกองสว ั สด ิการส ั งคม  ตามระ เบ ี ยบกฎหมายที่
เก ี ่ยวข ้อง  จำนวนอัตราตามที ่ปรากฏในแผนอัตรากำล ังสามปี
(ปีงบประมาณ 2564-2566) คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12  เดือน 
โดยถือปฏิบ ัต ิตามพระราชบัญญัต ิระเบ ียบบริหารงานบุคลส ่ว น
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542   และหนังสือสำนักงาน  ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 256,800 บาท 

      

  

เพื ่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  สังกัดกองสวัสดิการ
สังคม เช่น ผช.เจ้าพนักงานชุมชน พนักงานจ้างทั่วไปเป็นต้น จำนวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566) คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ระเบ ียบบร ิหารงานบ ุคลส ่วนท ้องถ ิ ่น  พ.ศ.  2542 และหนังสือ
สำนักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่   
30  ธันวาคม  2558 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 27,060 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างของสำนักงาน
ปลัดฯจำนวนอัตราตามทีปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ 
2564-2566)คำนวณ ตั ้งจ่ายไว้  12  เดือน   โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติระ บียบบริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และ
หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่  30  ธันวาคม  2558 
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  งบดำเนินงาน รวม 512,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 12,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อบต.
ตามกฎหมาย,ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ,เงินรางวัล,เงิน
ทำขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว  ฯลฯ 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 2,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัต ิงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
และในวันหยุดราชการ  ตามหนังสื่อสั่งการดังนี ้   
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว2409 ลงวันที่ 17  
พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559     
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที ่ท้องถิ ่น พ.ศ. 2555  และแก้ไขเพิ ่มเติมถึง
ปัจจุบัน (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561    

      

   ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค
สื่อสารและโทรคมนาคม) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  ค่าจ้าง
เหมาบริการเพื่อให้ผู ้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลงต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใด
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดจนรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการอ่ืนๆ เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานสำนักงานค่าจ้าง
เหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าบริการ
เครื่องปริ้นเตอร์ค่าธรรม  เนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว40044 ลงวันที่ 10  
กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท 0808.2/ว 254  ลงวันที่  15  
มกราคม 2563 เรื ่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ และ
สาธารณูปโภค        
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   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช ่น ค่าเบี ้ยเลี ้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช ่าที ่พัก
ค ่าบร ิการจอดรถ   ณ   ท ่าอากาศยาน   ค ่าผ ่านทางด ่วนพ ิ เศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินสนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆที่จำเป็นใน
การเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
อบต.ท ี ่ เด ินทางไปประช ุม  อบรม  ส ัมมนา  ด ูงานหร ือไปต ิดต่อ
ราชการ  ตามระเบียบดังนี้   
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสำหรับพนักงานส่วน
ตำบล   พนักงานจ้าง  สังกัดกองสวัสดิการสังคม   องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านไร่   

      

    โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  สตรี  เด็ก  และคนพิการ จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสตรีเด็ก
และคนพิการเช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่จำเป็น โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1.) หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
2.) หน ังส ือกระทรวงมหาดไทย   ด ่วนท ี ่ส ุด   ที่  มท  0808.2/ ว
3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉ.1 หน้า 56  
ลำดับที่ 3 

      

    โครงการวันผู้สูงอายุ จำนวน 150,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันผู้สูงอายุเช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื ่นๆที ่จำเป็น โดยให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1.) หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
2.) หน ังส ือกระทรวงมหาดไทย   ด ่วนท ี ่ส ุด   ที่  มท  0808.2/ ว
3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้า  
369 ลำดับที่ 5 
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   ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงาน โดยเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี ่ยนสภาพไปในระยะเวลา 
อันสั ้นรวมถึงรายจ่ายเพื ่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั ้ง เป็นต้นเช่นกระดาษ ดินสอ
ปากกา ไม้ บรรทัด ยางลบคลิป เป๊ก เทป พี วี ซี แบบใส น้ำดื่มบริการ
ประชาชน ฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้   
1). หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น   ที่ มท 0808.2/ ว
1095  ลงว ันที่   28  พฤษภาคม  2564  เร ื ่องร ูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว  โดยเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมี อายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั ้น รวมถึงรายจ่ายเพื ่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส ่ง  ค ่าภาษี  ค ่าประก ันภ ัย  ค ่าต ิดต ั ้ ง เป็นต ้น เช ่น  แปรง  ไม้
กวาด  เข ่ ง  ม ุ ้ ง  ผ ้าป ูท ี ่นอน  ปลอกหมอน  ผ ้าห ่มผ ้ าป ู โต ๊ะถ ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ  จานรอง น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ถาดฯลฯโดยให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้     
1). หนังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถ ิ ่น   ที่ มท0808.2/ว
1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564   เรื่องรูปแบบและการจำแนก 
ประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง  โดยเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ล ักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี ่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั ้น รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
ส ิ ่ งของท ี ่ ใช ้ ในการซ ่อมบำร ุงร ักษาทร ัพย ์ส ินให ้สามารถใช ้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประก ันภ ัย   ค ่าต ิดต ั ้ ง   เป ็นต ้นเช ่น  น ้ำม ันทาไม้  ท ินเนอร์  สี แปรง
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ทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทรายอิฐหรือซีเมนต์บล็อก ตะปู ฯลฯ โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1). หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ ว1095  ลง
วันที่   28  พฤษภาคม  2564  เรื ่องรูปแบบและการจำแนกประเภท
รายร ับ -รายจ ่าย   งบประมาณรายจ ่ ายประจำป ีขององค ์กรส ่ว น
ท้องถิ่น                                

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ มีอายุการใช้
งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมด ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั ้น รวมถึง รายจ่ายเพื ่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อ
ชุดไม่เกิน 20,000 บาท รายจ่ายเพื ่อจัดหาสิ ่งของที ่ใช้ในการซ่อม
บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สำหรับเครื ่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง  กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล  ฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี ้
1). หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น   ที่ มท 0808.2/ ว
1095  ลงวันที่   28  พฤษภาคม  2564  เรื ่อง  รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 
   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าซื ้อดวงตราไปรษณียากร   ค่าเช ่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ  
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  งบลงทุน รวม 12,100 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 12,100 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    ตู้เหล็ก 2 บานเปิด มือจับชนิดบิด จำนวน 7,800 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู ้บานเลื่อนกระจก  ขนาด 3 ฟุต  จำนวน  1
ห ล ั ง ๆ  ล ะ   3,900  บ า ท  ค ุ ณ ล ั ก ษ ณ ะ ด ั ง นี้              .                          
1) มีบานเลื่อนกระจก                                                           .
2) ม ี แ ผ น ป ร ั บ ร ะ ด ั บ ไ ม ่ น ้ อ ย ก ว ่ า  2 ช ั ้ น                    .                     
3) มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า  88  ซม. ลึกไม่น้อยกว่า40.6ซม.
และสูงไม่น้อยกว่า87.4  ซม.(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) โดยถืิอปฏิบัติตาม
หนังส ือส ั ่ งการด ังนี้                                              .                 
1). หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น   ที่ มท 0808.2/ ว
1095  ลงวันที่   28  พฤษภาคม  2564  เรื ่อง  รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4,300 บาท 

      

  
เพื ่อจ ่ายเป็นค่าจ ัดซื ้อ  เครื ่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ้งถ ังหมึก
พ ิ ม พ์  (Ink Tank Printer) จ ำ น ว น  1  เ ค ร ื ่ อ ง  ๆ ล ะ  4,300 บ า ท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
- เ ป ็ น เ ค ร ื ่ อ ง พ ิ ม พ ์ แ บ บ ฉ ี ด ห ม ึ ก พ ร ้ อ ม ต ิ ด ต ั ้ ง ถ ั ง ห ม ึ ก พ ิ ม พ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 19 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ8.8 ภาพต่อนาที 
- ม ีความเร ็วในการพ ิมพ ์ร ่างส ีส  าหร ับกระดาษขนาด  A4 ไม ่น ้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที(ipm) 
- มีช่องเชื ่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง16 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร ์ ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563  ประกาศ  ณ  วันที่  12  
พฤษภาคม 2563)  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังต่อไปนี้ 
1). หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ ว1095  ลง
วันที่   28  พฤษภาคม  2564  เรื ่อง  รูปแบบและการจำแนกประเภท
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รายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น     

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 675,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 675,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 675,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่จำเป็น โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1.) หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2.) ตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พ่ึง พ.ศ.2552 
3.) หน ังส ือกระทรวงมหาดไทย   ด ่วนท ี ่ส ุด   ที่  มท  0808.2/ ว
3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉ.1 หน้า 57  
ลำดับที่ 4 

      

    โครงการดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 25,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ ่ายเป ็นค่าใช ้จ ่ายในโครงการดอกไม้ประดิษฐ์  เช่นค่าป ้าย
ประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1.) หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
2.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ 3749 ลง
วันที่ 30  มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉ.1 หน้า 58  
ลำดับที่ 7 

      

    โครงการฝึกอบรมการดูแลและขยายพันธุ์พืช จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการดูแลและขยายพันธุ์
พืช เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จำเป็น โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1.) หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
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2.) หน ังส ือกระทรวงมหาดไทย   ด ่วนท ี ่ส ุด   ที่  มท  0808.2/ ว
3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564   เรื ่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ฉ.1 หน้า 56  
ลำดับที่ 1 

    โครงการฝึกอบรมการถนอมอาหาร (แหนม) จำนวน 25,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการถนอมอาหาร(แหนม)เช่น
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจำเป็นโดยให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1.) หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉ.1 หน้า 57  
ลำดับที่ 5 

      

    โครงการฝึกอาชีพผ้ามัดย้อม จำนวน 25,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอาชีพผ้ามัดย้อม  เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.) หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2.) หน ังส ือกระทรวงมหาดไทย   ด ่วนท ี ่ส ุด   ที่  มท  0808.2/ ว
3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉ.1 หน้า 57  
ลำดับที่ 6 

      

    โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านเช่น
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจำเป็นโดยให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.) หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่มท0808.2/ว3749 
ลงวันที่30มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 368  
ลำดับที่ 3 
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    โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตำบลบ้านไร่ จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตำบลบ้านไร่
เช่นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค ่าว ัสดุอุปกรณ์  และค่าใช ้จ ่ายอื ่นๆที่
จำเป็น โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.) หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2.) หน ังส ือกระทรวงมหาดไทย   ด ่วนท ี ่ส ุด   ที่  มท  0808.2/ ว
3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 375  
ลำดับที่ 24 

      

    โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านไร่ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ตำบลบ้านไร่ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่จำเป็น โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.) หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ ว3749
ลงวันที่30 มิถุนายน2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 374  
ลำดับที่ 21 

      

    โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบลบ้านไร่ จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบลบ้าน
ไร่เช่นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื ่นๆที่
จำเป็น โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.) หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2.) หน ังส ือกระทรวงมหาดไทย   ด ่วนท ี ่ ส ุด   ที่  มท  0808.2/ว
3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 374  
ลำดับที่ 20 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,647,560 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,767,560 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,767,560 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,398,720 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจำปีพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเป็นต้น
จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสายปี  (ปีงบประมาณ 
2564-2566) คำนวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน   โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 42,840 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
พนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีพนักงานส่วน
ตำบล  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี(ปีงบประมาณ  2564-
2566) คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ระเบ ียบบร ิหารงานบ ุคลส ่วนท ้องถ ิ ่น  พ.ศ.  2542 และหนังสือ
สำนักงาน ก.จ. ก.ท.  และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138   ลงวันที่  
30  ธันวาคม  2558 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ ่ายเป ็นเง ินประจำตำแหน่งรายเด ือนของผ ู ้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตรา
ตามที่  ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี   (ปีงบประมาณ 2564-
2566) คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ระเบ ียบบร ิหารงานบ ุคลส ่วนท ้องถิ่ น พ.ศ.  2542 และหนังสือ
สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 
30  ธันวาคม  2558 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,140,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  สังกัดกองช่างองค์การ
บริหารส่วนตำบล เช่น ผช.นายช่างโยธา พนักงานขับรถขุดตักพนักงาน
จ้างทั่วไป เป็นต้น จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)คำนวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน  
โดยถือปฏิบ ัต ิตามพระราชบัญญัต ิระเบ ียบบริหารงานบุคลส ่ว น
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน  ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558 
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   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 144,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง
จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี(ปีงบประมาณ 
 2564-2566)คำนวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 

      

  งบดำเนินงาน รวม 1,428,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 128,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อบต.
ตามกฎหมาย เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง,เงินรางวัล
,เงินทำขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัต ิงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่
พน ักงานส ่วนตำบลและพน ักงานจ ้าง  ท ี ่ปฏ ิบ ัต ิ งานนอกเวลา
ราชการ และในวันหยุดราชการ  ตามหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว2409 ลงวันที่  17  
พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559     
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที ่ท้องถิ ่น พ.ศ. 2555  และแก้ไขเพิ ่มเติมถึง
ปัจจุบัน (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561    

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 48,000 บาท 

      

  

- เพื ่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื ้อบ้าน  ของพนักงานส่วนตำบล
สังกัด  กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  ผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2562  .              

      

   ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 90,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค
เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค
สื่อสารและโทรคมนาคม) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้าง
เหมาบริการเพื่อให้ผู ้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใดและ
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อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดจนรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการอื่นๆ เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน  ค่าจ้างเหมา
ถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ค่าเช่าบริการเครื ่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าบริการ
เครื่องปริ้นเตอร์ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั ่งการดังนี้  
1)  หน ั งส ื อกระทรวงมหาดไทย  ท ี ่ มท  0808.2/ว40044 ลง
วันที่10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.2/ว 254  ลงวันที่  15  
มกราคม 2563 เรื ่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุและ
สาธารณูปโภค                       

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี ้ยเลี ้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที ่พัก  
ค ่าบร ิการจอดรถ  ณ  ท ่าอากาศยาน  ค ่าผ ่ านทางด ่วนพ ิ เศษ   
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆที่จำเป็นในการ
เดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานอบต.
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อบต.ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนาดู
งาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสำหรับพนักงานส่วน
ตำบล  และพนักงานจ้าง   สังกัดกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านไร ่ 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง  ๆ ในความ
รับผิดชอบของ อบต.บ้านไร่  เพื ่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเช่น
รถยนต์  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักงานเครื่อง
ขยายเสียง เครื่องรับส่งวิทยุเครื่องสูบน้ำโทรทัศน์ กล้องถ่ายรูป วัสดุ
ครุภัณฑ์ต่างๆฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท0808.2/ว 254  ลงวันที่ 15  
มกราคม  2563 เรื ่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที ่ เบ ิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย  วัสดุ  และค่าสาธารรูปโภค 
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   ค่าวัสดุ รวม 1,080,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงาน โดยเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือถาวรตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้นเช่นกระดาษดินสอปากกา
ไม้บรรทัดยางลบคลิป เป๊กเทปพีวีซีแบบใส น้ำดื่มบริการประชาชน ฯลฯ
โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1). หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น   ที่ มท 0808.2/ ว
1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั ้น รวมถึงรายจ่ายเพื ่อประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิให้รวมถึงการซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในตำบลบ้านไร่ ทั ้ง 16 หมู ่บ้าน เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  หลอดโซล่าเซลแผงโซ
ล่าเซลฯลฯ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่งค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังนี้   
1). หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท ้องถิ ่น   ที่ มท 0808.2/ว
1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง  โดยเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั ้น รวมถึงรายจ่ายเพื ่อประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช ้งานได ้ตามปกติ  เช ่น น้ำม ันทาไม้  ทินเนอร ์สี  แปรง
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ทาสี  ป ูนซ ี เมนต์   ป ูนผสมเสร ็จ  ป ูนขาว  ทราย  อ ิฐหร ือซ ี เมนต์
บล็อก ตะปู ท่อพีว ีซี ท่อคสล.ท่อต่าง ๆ รางระบายน้ำฯลฯ  และ
รายจ่ายที ่ต ้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ   เช ่นค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการดังนี้   
1). หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น   ที่ มท 0808.2/ ว
1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ย ืนนาน สิ ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี ่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลงต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื ่อจัดหาสิ ่งของที ่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นต้นเช่นแบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไข
ควง นอตและสกรู ฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ด ั งนี้                                                        .                             
1). หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ ่น   ที่ มท 0808.2/ว
1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 300,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื ่นต่าง  ๆ เช่นน้ำมัน
ดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา แก๊สหุงต้ม ที่ใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนตำบล หรือน้ำมันที่ใช้ในกรณีที่ขอรับการสนับสนุน
เครื ่องจักรจากส่วนราชการอื ่นฯลฯเป็นต้นตามรายละเอียดดังนี้  .
1. รถยนต์บรรทุกขับเคลื ่อน 4 ล้อ หมายเลขทะเบียน บฉ 1032  
ชย. อัตราค่าใช ้จ ่ายวัสดุเช ื ้อเพลิง  ปีละไม่เกิน 41,900  บาท    
2. รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 9828  ชัยภูมิ อัตรา
ค่าใช้จ่ายวัสดุเชื้อเพลิงเท่าที่จ่ายจริง                            .             
3. รถกระเช้า   หมายเลขทะเบียน 83-7491 ชัยภูมิ                 .    
4.น้ำเบนซิน เครื่องตัดหญ้าประมาณการเท่าที่จะจ่ายจริง                  .
โดยให้ถ ือปฏิบัต ิตามระเบียบและหนังสือสั ่งการดังนี้            . 
1). หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น   ที่ มท 0808.2/ ว
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1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564  เรื่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                        .                                
2). หนังสือสั ่งการกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ ว254 ลง
วันที่  15  มกราคม  2563    เรื ่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และสาธารณูปโภค   

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั ้น รวมถึงรายจ่ายเพื ่อประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อ
ชุดไม่เกิน 20,000 บาท รายจ่ายเพื ่อจัดหาสิ ่งของที ่ใช้ในการซ่อม
บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สำหรับเครื ่องคอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี ้
1). หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ ่น   ที่ มท 0808.2/ว
1095  ลงวันที่   28  พฤษภาคม  2564  เรื ่อง  รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

      

  งบลงทุน รวม 452,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 452,000 บาท 
   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       
    ชุดโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อชุ ุดโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน  100
หลอด ๆ ละ 2,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้  ชุดโคมไฟพลังงาน
แสงอาทิตย์  กำลังว ัตต ์ไม ่น ้อยกว ่า   200  ว ัตต์ พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง  (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์
ที่ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี ้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท0808.2/
ว1657  ลงวันที่16 กรกฎาคม 2556  เรื่องรูปแบบและการจำแนก
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ประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559เร ื ่องแนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ   
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  459  
ลำดับที่ 12 

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    เครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 
แบบที่2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จำนวน 1 เครื่องๆละ
30,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน  การ
ประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจ าแบบCache Memory
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หน ึ ่ ง หร ือด ีกว ่า  ด ังนี้  1) เป ็นแผงวงจรเพ ื ่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที ่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า  2 GB หรือ 2) มี
หน่วยประมวลผลเพื ่อแสดงภาพติดตั ้งอยู ่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำ
หล ักในการแสดงภาพขนาดไม ่น ้อยกว ่า  2 GB หร ือ 3) มีหน ่วย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลัก
ในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย  
- มีDVD-RW หรือด ีกว ่า จำนวน 1 หน่วย - มีช ่องเช ื ่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

      



  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 : องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นไร่ 90 

 

- มีช ่องเช ื ่อมต่อ(Interface)  แบบ  USB 2.0  หรือดีกว ่า ไม่น ้อย
กว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- ม ีจอแสดงภาพขนาดไม ่น ้ อยกว ่ า  19 น ิ ้ ว  จำนวน  1 หน ่วย 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื ้นฐานคร ุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจำปี พ.ศ.2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)  โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสั่งการดังนี้  
1). หนังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถ ิ ่น  ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    

    เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  สำหรับงานประมวลผล จำนวน 22,000 บาท 

      

  

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก    สำหรับงานประมวลผลเพ่ือเป็นค่าจัดซื้อ 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผลจำนวน 1 เครื่องๆ ละ 
 22,000 บาท   คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1. ใ น ก ร ณ ี ท ี ่ ม ี ห น ่ ว ย ค ว า ม จ ำ แ บบ  Cache Memory ร ว ม ใ น
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น ้อยกว ่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2. ในกรณีที ่มีหน่วยความจำแบบ  Cache Memory  รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง    
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB                                                  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า250 
GB จำนวน 1 หน่วย                                        
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า1,366 x768 Pixel และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า  12  นิ้ว 
- ม ีช ่อง เช ื ่ อมต ่อ  (Interface)แบบ  USB 2.0 หร ือด ีกว ่ า ไม ่น ้ อย
กว่า 3 ช่อง  
- มีช่องเชื ่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- ม ี ช ่ อ ง เ ช ื ่ อมต ่ อ ระบบ  เ ค ร ื อข ่ า ย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base 
-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
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- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi- Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)  
และ Bluetooth(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปีพ.ศ.2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  2563)
โดยถืิอปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1). หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ ่น   ที่ มท 0808.2/ว
1095  ลงว ันที่   28  พฤษภาคม  2564  เร ื ่องร ูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไปหรือ
เปล ี ่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันส ั ้น  รวมถึงรายจ ่ายดังต ่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื ่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภ ัณฑ์ 
2. รายจ่ายเพื ่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น  เครื่องบิน  เครื่องจักรกล  ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง   
3. รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
4. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ที ่มท0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 
2564เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 80,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 80,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    โครงการตามนโยบายของรัฐ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามนโยบายของรัฐ  เช่น  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นโดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังนี้ 
1). ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557                                
2).หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท0313.4/ว1347  ลงวันที่  19  
พฤษภาคม 2541เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น                                                           
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที่ 10  
สิงหาคม 2555  เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3749  ลง
วันที่ 30 มิถุนายน  2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า  331  
ลำดับที่ 5         

      

    โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเช่น
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นโดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี ้ 
1). ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   
2).หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท0313.4/ว1347  ลงวันที่  19  
พฤษภาคม 2541เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น                                                           
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10  
สิงหาคม 2555 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3749  
ลงวันที่  30  มิถุนายน 2564   เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2565ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉ.1 หน้า 53  
ลำดับที ่4       

    โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติตำบลบ้านไร่ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบ ัต ิตำบลบ้านไร่  เช ่น  ค่าป ้ายประชาสัมพันธ์   ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นโดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1). ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557       
2).หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท0313.4/ว1347  
ลงวันที่19 พฤษภาคม 2541เรื ่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 3722  
ลงวันที่10 สิงหาคม 2555 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.) หน ังส ือกระทรวงมหาดไทย   ด ่วนท ี ่ ส ุด   ที่  มท  0808.2/ว
3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉ.1 หน้า 52  
ลำดับที่ 2  
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 300,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 300,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    โครงการกีฬาต้านยาเสพติด จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาประจำตำบลบ้านไร่ "กีฬาเยาวชน
แม่บ้านต้านยาเสพติด "เช่นค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้องจ่าย โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือดังนี้ดังนี้  
1). ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
2.) หน ังส ือกระทรวงมหาดไทย   ด ่วนท ี ่ส ุด   ที่  มท  0808.2/ ว
3749  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564  เรื ่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  ขององค์กรปกครอง
ส ่วนท้องถิ ่น -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ ่น  (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 361  ลำดับที่ 1  

      

    โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คนต้านยาเสพติด จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันฟุตบอล  7 คนต้านยาเสพ
ติด เช่น ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ค่าอาหารเครื ่องดื ่ม และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย  โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
ดังนี้ดังนี้  
1). ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2.) หน ังส ือกระทรวงมหาดไทย   ด ่วนท ี ่ส ุด   ที่  มท  0808.2/ ว
3749  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564  เรื ่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ฉ.2 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 1 
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   ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 
   วัสดุกีฬา  จำนวน 50,000 บาท 

 

                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุกีฬา  โดยเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี  
                ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน   
                สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เช่น  เสาตา 
                ข่ายกีฬา   ตาข่ายกีฬา  ลูกฟุตบอล   ตะกร้อ  ลูกเปตอง  ลูกบอลเล่ย์บอล        
                นาฬิกาจับเวลา  นกหวีด  ฯลฯ  เป็นต้น   โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ  
                และหนังสือสั่งการดังนี้   
               1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว        
               1095  ลงวนัท่ี  28  พฤษภาคม  2564  เรือ่งรูปแบบและการจำแนก     
               ประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง 
               ส่วนท้องถิ่น   
 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

360,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 150,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี จำนวน 150,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
ประจำปี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จำเป็น โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้ดังนี้            . 
1). ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                                         .                      
2.) หน ังส ือกระทรวงมหาดไทย   ด ่วนท ี ่ส ุด   ที่  มท  0808.2/ ว
3749  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564   เรื ่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น                                                                                .                                                             
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 364  ลำดับ
ที ่1  
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  งบเงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการประเพณีวันผู้สูงอายุหรือประเพณีวัน
ลอยกระทง 

จำนวน 160,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดงาน
ประเพณ ีว ันผ ู ้ ส ู งอาย ุหร ื อประเพณ ีลอยกระทงของหม ู ่ บ ้ าน
จำนวน  16  หมู ่บ้านๆละ  10,000  บาท  โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้  
1). ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2563 
2. ตามหนังสือที ่มท0808.2/ว4427  ลงวันที่ 7  สิงหาคม 2561
เรื ่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั ้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                     .  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่353  ลำดับ
ที ่50  

      

    อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการประเพณีแห่ดอกผึ้งของชาวญัฮกูร จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดงาน
ประเพณีญัฮกุร  50,000  บาท  โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้                  .  
1).ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2)พ.ศ.2563 
2).ตามหนังสือที ่มท0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561
เรื ่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั ้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                      .                        
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  353  
ลำดับที่ 51 

      

 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 320,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 320,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จำนวน 300,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านไร่  เช่น  การดูงานนอกสถานที่เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ,ส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลดอกกระเจียวบาน , ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเทศกาลปีใหม่  ,ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ,เช่นปลูก
ต้นไม้สองข้างทาง ป้ายประชาสัมพันธ์ ปรับภูมิทัศน์บริเวณสามแยกบ้าน
ไร่ การตกแต่งขบวนรถบุพชาติฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น  โดย
ถ ือปฏ ิบ ัต ิตามหน ังส ือส ั ่ งการการด ังนี้                                  
1). ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
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งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2.) หน ังส ือกระทรวงมหาดไทย  ด ่วนท ี ่ ส ุด   ที่  มท  0808.2/ ว
3749  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564  เรื ่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น                                                                                      .  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 365 
ลำดับที่ 1 

   ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่นค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั ้ง เป็นต้น เช ่นฟิวส์ เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าฯลฯ โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1). หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น   ที่ มท 0808.2/ ว
1095  ลงว ันที่   28  พฤษภาคม  2564  เร ื ่องร ูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    รวมถึงการสร้างการ
รับรู้  การประชาสัมพันธ์ ในการขับเคลื่อนการจัดตั้งอุทยานธรณี (ชัยภูมิจีโอ
พาร์ค)  โดยเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร  หร ือตามปกต ิม ีอาย ุการใช ้ งานไม ่ย ืนนาน  ส ิ ้ น เปล ืองหมด
ไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ
ดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นต้น เช่นกระดาษ
เขียนโปสเตอร์,พู่กันและสี,ฟิล์ม,เมมโมรี่การ์ด,รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการ
ล้าง  อัด  ขยายฯลฯ เป็นต้น โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังนี้ 
1). หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ ว1095  ลง
วันที่   28  พฤษภาคม  2564  เรื ่อง  รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้าง รวม 3,886,200 บาท 
  งบลงทุน รวม 3,886,200 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,886,200 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       
    โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที่  16  จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 
16 โดยมีขนาดกว้าง 10.00 เมตร  ยาว  12.00 เมตร พร้อมป้าย
เหล็กโครงการ  1  ป้าย  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 298  
ลำดับ 75 

      

   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
    โครงการก่อสร้างถนน  คสล. (ซอยบ้านนายสุบิน  สิงห์ชาติ)  หมู่ที่ 3  จำนวน 203,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน  คสล. (ซอยบ้านนาย
สุบิน สิงห์ชาติ) หมู่ที่ 3   โดยมีขนาดกว้าง  4.00เมตร  ยาว 80.00
เมตร   หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า  320  ตร.ม.  พร้อมป้ายเหล็ก
โครงการ 1  ป้าย 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 95  
ลำดับที ่ 70 

      

    โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอย 7) หมู่ที่ 14 จำนวน 203,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอย 7) หมู่ที่ 14
โดยมีขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  80.00  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ คสล.
ไม ่น ้อยกว ่า   320  ตร.ม.  พร ้อมป ้ายเหล ็กโครงการ   1  ป ้าย   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 193  
ลำดับที่ 364  

      

    โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยตลาดนัด-หลังสวน) หมู่ที่ 7  จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยตลาดนัด-หลัง
สวน)  หมู่ที ่ 7  โดยมีขนาดกว้าง 5.00เมตร ยาว 65.00 เมตร หรือมี
พ้ืนที ่คสล.ไม่น้อยกว่า 330 ตร.ม.  พร้อมป้ายเหล็กโครงการ 1  ป้าย   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 132  
ลำดับที่ 181  

      

    โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านตาเปี๊ยก) หมู่ที่ 13 จำนวน 203,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านตาเปี๊ยก)  
หมู่ที่ 13 โดยมีขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 80.00 เมตร   หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม. พร้อมป้ายเหล็กโครงการ 1  ป้าย   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 185  
ลำดับที่  342 
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    โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยไร่ทุเรียนจิ๊บจ๊าบ)  หมู่ที่ 9  จำนวน 203,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยไร่ทุเรียน
จิ๊บจ๊าบ)  หมู่ที ่9  โดยมีขนาดกว้าง 4.0   เมตร ยาว 80.00  เมตร  
หรือมีพ้ืนที ่คสล.ไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม. พร้อมป้ายเหล็ก
โครงการ 1  ป้าย 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่143   
ลำดับที่  214  

      

    โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยหน้าศาลากลางบ้าน-บ้านนายลำพัน พลทวี)  
หมู่ที่  12   

จำนวน 201,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยหน้าศาลา
กลางบ้าน-บ้านนายลำพัน พลทวี)  หมู่ที ่12  ช่วง
ที ่1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร  ชว่ง
ที ่2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 38.00  เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 320.00 ตร.ม. พร้อมป้ายเหล็กโครงการ 1  ป้าย    
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 180   
ลำดับ 325 

      

    โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน)  หมู่ที่ 15 จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ด้านทิศใต้ของ
หมู่บ้าน) หมู่ที ่15   ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว  65.00  เมตร   
หรือมีพ้ืนที ่คสล.ไม่น้อยกว่า  330.00 ตร.ม.  พร้อมป้ายเหล็ก
โครงการ 1  ป้าย    
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 201   
ลำดับ 388 

      

    โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านเขานางรักษ์) หมู่ที่  4  จำนวน 203,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านเขานาง
รักษ์)  หมู่ที ่4 โดยมีขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร   
หรือมีพ้ืนที ่คสล.ไม่น้อยกว่า 320.00 ตร.ม. พร้อมป้ายเหล็ก
โครงการ 1  ป้าย    
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 102   
ลำดับ 93 

      

    โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นมอวัด)  หมู่ที่ 6  จำนวน 203,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นมอวัด)  
หมู่ที ่6 โดยมีขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หรือมี
พ้ืนที ่คสล.ไม่น้อยกว่า 330.00 ตร.ม. พร้อมป้ายเหล็ก
โครงการ 1  ป้าย    
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 118  
ลำดับ 139 
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    โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอย 5นายวนาสันต์) หมู่ที่ 2 จำนวน 203,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอย 5นายวนา
สันต์) หมู่ที ่2 โดยมีขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตรหรือมี
พ้ืนที ่คสล.ไม่น้อยกว่า 320.00 ตร.ม. พร้อมป้ายเหล็ก
โครงการ 1  ป้าย    
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 77  
ลำดับ 16 

      

    โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านตาโหนกคุ้มดง)  หมู่ที่ 1 จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านตาโหนก
คุ้มดง) หมู่ที ่1 ช่วงที่ 1 กว้าง 3.80 เมตร ยาว 11.00 เมตร  ช่วง
ที ่2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 74.00  เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 337.80 ตร.ม. พร้อมป้ายเหล็กโครงการ 1  ป้าย 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 75  
ลำดับ 11 

      

    โครงการก่อสร้างลานตลาดนัด คสล.(ริมสระน้ำ ซอย1) หมู่ที่ 8   จำนวน 204,200 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานตลาดนัด คสล.(ริมสระ
น้ำ ซอย1)  หมู่ที่ 8 โดยมีขนาดกว้าง 8.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร  
หนา 0.10 เมตรหรือมีพ้ืนที่ คสล.ดำเนินการไม่น้อยกว่า 510 ตาราง
เมตร  พร้อมป้ายเหล็กโครงการ 1  ป้าย   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ฉ.2 หน้า 18  
ลำดับ 35 

      

    โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน (จำนวน 2 แห่ง)  หมู่ที่ 5  จำนวน 180,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน
(จำนวน 2 แห่ง) หมู่ที ่5  โดยมีขนาดความสูง  10.00  เมตร  
ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมป้ายเหล็ก
โครงการ 1  ป้าย  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 280  
ลำดับ 19 

      

    โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน (จำนวน 2 แห่ง) หมู่ที่ 11 จำนวน 180,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน
(จำนวน 2 แห่ง) หมู่ที ่11  โดยมีขนาดความสูง  10.00  เมตร  
ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  พร้อมป้ายเหล็ก
โครงการ 1  ป้าย  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 290  
ลำดับที่ 49 
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   ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
    โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จำนวน 900,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านไร่   โดยดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ  อาคารสำนักงาน  
จำนวน  1  หลัง  ขนาดกว้าง  3.70  เมตรยาว  10.50  เมตร   
หรือมีพ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 38.85ตร.ม.(ตามแบบอบต.บ้านไร่ )  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 300  
ลำดับที่ 79 
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แผนงานการเกษตร 
 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 20,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    โครงการเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง  เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อื ่นๆ ที่จำเป็นโดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1). หน ั งส ื อกระทรวงมหาดไทย   ที่  มท .0313.4/ว  1347 ลง
วันที่19 พฤษภาคม 2541 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆของ อปท
2.) หน ั งส ื อกระทรวงมหาดไทย  ด ่ วนท ี ่ ส ุ ด   ที่  มท  0808.2/ว
3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 387 
ลำดับที่ 1 

      

 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 281,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 100,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    โครงการตามแนวพระราชดำริ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามแนวพระราชดำริ   เช่นค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์   ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นโดยให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้                             .   
1). หน ั งส ื อกระทรวงมหาด ไทย  ท ี ่ มท .0313.4/ว  1347  ลง
วันที่19 พฤษภาคม 2541เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆของ อปท
2.) หน ังส ือกระทรวงมหาดไทย   ด ่วนท ี ่สุด   ที่  มท  0808.2/ ว
3749  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564   เรื ่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 387  
ลำดับที่ 2  

      

    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  สมเด ็ จพระเทพร ั ตนราชส ุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) เช่นค่าป้ายประชาสัมพันธ์   ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ
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ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นโดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังนี้ 
1). หน ั งส ื อกระทรวงมหาด ไทย  ท ี ่ มท .0313.4/ว  1347  ลง
วันที่19 พฤษภาคม 2541เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆของ อปท
2.) หน ังส ือกระทรวงมหาดไทย   ด ่วนท ี ่ส ุด   ที่  มท  0808.2/ ว
3749  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564   เรื ่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉ.1 หน้าที่ 51   
ลำดับที่ 3 

  งบลงทุน รวม 181,000 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 181,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
    โครงการขุดลอก (คลองตาปื้ด) หมู่ที่ 10 จำนวน 181,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดลอก (คลองตาปื้ด) หมู่ที่ 10  โดยมีขนาด
ปากคลองกว้างเฉลี่บ  16.00  เมตร   ก้นคลองกว้างเฉลี่ย  10.00  
เมตร  ความยาว   200  เมตร  ปร ิมาณดินข ุดพร ้อมตกแต ่งคัน
คลอง  4,800  ลบ.ม.พร้อมป้ายเหล็กโครงการ  1  ป้าย 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 409  
ลำดับ 56 
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แผนงานการพาณิชย์ 
 งานกิจการประปา รวม 2,400,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 2,400,000 บาท 
   ค่าวัสดุ รวม 900,000 บาท 
   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 900,000 บาท 

      

  

เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อสารส้มชนิดก้อนใส ตามมาตรฐานมอก.165-
2542 ชั้นคุณภาพที่ 1  คลอรีนกรวดทรายกรองโพลีอลูมิเนียมคลอ
ไรต์  เคมีภัณฑ์ (รวมกำมะถันกรด ด่าง) ฯลฯ  สำหรับกิจการประปาโดย
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้                        .  
1). หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น   ที่ มท 0808.2/ ว
1095  ลงวันที่   28  พฤษภาคม  2564  เรื ่อง  รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,500,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 1,500,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการประปา อบต.บ้านไร่และที่อ่ืนๆ ที่
เป็นอำนาจหน้าที่หรือในความรับผิดชอบของอบต.บ้านไร่  
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 
  

แผนงาน 
  

                          

งบกลาง งบกลาง 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 12,000                       12,000 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 250,000                       250,000 

เงินสำรองจ่าย 
2,000,00

0 
                      2,000,000 

เบี้ยยังชีพความพิการ 
5,572,80

0 
                      5,572,800 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 54,000                       54,000 

เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ 
16,128,0

00 
                      16,128,000 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน                           

เงินสมทบกองทุนบำเหนจ็บำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) 

318,000                       318,000 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 100,000                       100,000 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 221,500                       221,500 

งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนประจำตำแหนง่นายก/รองนายก   45,600                     45,600 

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/
สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

  2,793,480                     2,793,480 

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   45,600                     45,600 

ค่าตอบแทนรายเดอืนเลขานุการ/ทีป่รกึษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล 

  90,720                     90,720 

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

  532,080                     532,080 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   2,678,160   1,186,000 1,279,945 256,800 1,140,000           6,540,905 

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน   4,945,400   1,742,160 450,000 789,960 1,398,720           9,326,240 

เงินประจำตำแหน่ง   294,000   42,000 42,000 42,000 42,000           462,000 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรอืพนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน 

  64,260         42,840           107,100 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง   230,400   132,000 168,000 27,060 144,000           701,460 

เงินวิทยฐานะ       84,000                 84,000 

งบดำเนินงาน  ค่าตอบแทน 

ค่าเช่าบ้าน   138,000         48,000           186,000 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   40,000   5,000 5,000 2,000 30,000           82,000 

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  300,000     120,000 10,000 50,000           480,000 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                           

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลกูจ้างประจำ 

  30,000   40,000                 70,000 

ค่าใชส้อย 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   230,000   10,000 100,000   100,000           440,000 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรบัรองและพิธีการ   50,000                     50,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

                          

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   575,000   380,000 200,000 40,000 90,000           1,285,000 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถ่ิน   400,000                     400,000 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   70,000   60,000 100,000 20,000 20,000           270,000 

ค่าพวงมาลา   ช่อดอกไม ้ และกระเช้าดอกไม ้   5,000                     5,000 

ค่าลงทะเบียนในการฝกึอบรม   60,000   10,000 10,000 10,000 10,000           100,000 

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด                 200,000       200,000 

โครงการเกษตรกรรมยัง่ยืนตามแนวเศรษฐกจิ
พอเพียง 

                    20,000   20,000 

โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คนต้านยาเสพติด                 50,000       50,000 

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือกออก
ในพื้นที่ตำบลบ้านไร ่

        350,000               350,000 

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
ประจำป ี

                150,000       150,000 

โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

          200,000             200,000 

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

    30,000                   30,000 

โครงการดอกไมป้ระดิษฐ ์           25,000             25,000 

โครงการตามนโยบายของรฐั               20,000         20,000 

โครงการตามแนวพระราชดำร ิ                     50,000   50,000 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด               10,000         10,000 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด (โค
วิด-19) และโรคระบาดอื่นในพื้นที ่

        500,000               500,000 

โครงการป้องกันและลดอบุัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสำคัญ 

    70,000                   70,000 

โครงการฝกึทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติตำบลบ้านไร ่

              50,000         50,000 

โครงการฝกึอบรมการดูแลและขยายพันธ์ุพืช           50,000             50,000 

โครงการฝกึอบรมการถนอมอาหาร (แหนม)           25,000             25,000 

โครงการฝกึอาชีพผ้ามัดย้อม           25,000             25,000 
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุ  สตร ี 
เด็ก  และคนพิการ 

          200,000             200,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน           100,000             100,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตำบลบ้าน
ไร่ 

          200,000             200,000 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพในการจัดทำ 
ทบทวน เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินขององค์การบรหิารส่วน
ตำบลบ้านไร ่

  30,000                     30,000 

โครงการวันผูสู้งอายุ           150,000             150,000 

โครงการสง่เสรมิการท่องเที่ยวขององค์การ
บรหิารส่วนตำบลบ้านไร ่

                300,000       300,000 

โครงการสง่เสรมิและพฒันาศักยภาพผูสู้งอายุ
ตำบลบ้านไร ่

          10,000             10,000 

โครงการสง่เสรมิอาชีพประชาชนในตำบลบ้าน
ไร่ 

          40,000             40,000 

โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

      1,061,195                 1,061,195 

โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

        150,000               150,000 

โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.) 

                    50,000   50,000 

โครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะ
โดยชุมชนที่ยังยืนของผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงานส่วนตำบล  พนกังานจ้าง และผู้นำ
ชุมชนตำบลบ้านไร ่

        100,000               100,000 

โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพและพฒันา
สมรรถนะบุคลากรของผู้บริหารและพนกังาน
ส่วนตำบล 

  162,000                     162,000 

ค่าวัสด ุ

วัสดุก่อสร้าง   20,000   10,000   50,000 500,000           580,000 

วัสดุกีฬา                 50,000       50,000 

วัสดุคอมพิวเตอร ์   80,000   40,000 10,000 10,000 10,000           150,000 

วัสดุเครื่องแต่งกาย         10,000               10,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่       30,000         10,000       40,000 

วัสดุงานบ้านงานครัว   40,000   2,743,520 40,000 5,000             2,828,520 

วัสดุจราจร     20,000                   20,000 

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น   270,000     200,000   300,000           770,000 

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ             200,000   10,000       210,000 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   100,000     50,000   50,000           200,000 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์   20,000     250,000             900,000 1,170,000 

วัสดุสำนักงาน   200,000   20,000 10,000 10,000 20,000           260,000 
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ค่า
สาธารณปูโภค 

ค่าบริการโทรศัพท ์   10,000                     10,000 

ค่าบริการไปรษณีย ์   35,000   5,000   5,000             45,000 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   130,000   13,000                 143,000 

ค่าไฟฟ้า   420,000   24,400               1,500,000 1,944,400 

งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็กทรอนกิส ์                           

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่                           

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ                           

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                           

ครุภัณฑ์สำนักงาน                           

ค่าบำรุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ ์     200,000       200,000           400,000 

เก้าอี้พนักพิง   5,800   2,900                 8,700 

เครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานสำนักงาน             30,000           30,000 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊  สำหรบังาน
ประมวลผล 

            22,000           22,000 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สำหรับงาน
ประมวลผล 

  22,000                     22,000 

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดำ 

  10,000                     10,000 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมกึ
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

          4,300             4,300 

ชุดโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย ์             200,000           200,000 

ตู้เหล็ก 2 บานเปิด  มือจับชนิดบิด   17,700                     17,700 

ตู้เหล็ก 2 บานเปิด มือจับชนิดบิด   11,800       7,800             19,600 

โต๊ะทำงาน   2,900                     2,900 

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV   55,400                     55,400 

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)         1,070,000               1,070,000 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปการ                           

ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค                           

ค่าปรับปรงุที่ดินและสิง่ก่อสร้าง                           

โครงการก่อสร้างถนน  คสล. (ซอยบ้านนาย
สุบิน  สิงห์ชาติ) 

                  203,000     203,000 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอย 7) หมูท่ี่ 
14 

                  203,000     203,000 
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยตลาดนัด-
หลงัสวน) 

                  200,000     200,000 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านตา
เปี๊ยก) หมู่ที่ 13 

                  203,000     203,000 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยไร่ทเุรียน
จิ๊บจ๊าบ) 

                  203,000     203,000 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยหน้าศาลา
กลางบ้าน-บ้านนายลำพัน พลทวี) 

                  201,000     201,000 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ด้านทิศใต้ของ
หมู่บ้าน) หมู่ที่ 15 

                  200,000     200,000 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านเขานางรักษ์)                   203,000     203,000 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นมอวัด)                   203,000     203,000 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอย 5นายวนา
สันต์) หมูท่ี่ 2 

                  203,000     203,000 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านตาโหนก
คุ้มดง)  หมู่ที่ 1 

                  200,000     200,000 

โครงการก่อสร้างลานตลาดนัด คสล.(ริมสระ
น้ำ ซอย1) 

                  204,200     204,200 

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวของหมูบ่้าน 
(จำนวน 2 แหง่) 

                  180,000     180,000 

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวของหมูบ่้าน 
(จำนวน 2 แหง่)  หมู่ที่ 11 

                  180,000     180,000 

โครงการขุดลอก (คลองตาปื้ด) หมูท่ี่ 10                     181,000   181,000 

โครงการปรับปรงุศาลาประชาคมหมู่บ้าน                   200,000     200,000 

โครงการปรับปรงุอาคารทีท่ำการองค์การ
บรหิารส่วนตำบลบ้านไร ่

                  900,000     900,000 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ                           

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                           

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                           

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูม ิ

  30,000                     30,000 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ(อาหารกลางวันใน
สังกัด สพฐ.) 

      4,947,600                 4,947,600 

เงินอุดหนุนสำหรบัดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

        320,000               320,000 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการ
ประเพณีวันผูสู้งอายุหรือประเพณีวันลอย
กระทง 

                160,000       160,000 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการประเพณี
แห่ดอกผึง้ของชาวญัฮกรู 

                50,000       50,000 

รวม 24,656,300 15,290,300 320,000 12,588,775 5,534,945 2,314,920 4,647,560 80,000 980,000 3,886,200 301,000 2,400,000 73,000,000 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ครั้งที่ ๑/๒๕๖4  วันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖4  

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
................................. 

รายช่ือผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑  นายอุดมทรัพย์ ทิพย์อักษร ประธานสภาฯ อุดมทรัพย์   ทิพย์อักษร 
๒ นายพยุงศักดิ์  นามโคตร รองประธานสภาฯ พยุงศักดิ์   นามโคตร  
๓ นายแก่น  ยี่จัตุรัส สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ แก่น  ยี่จัตุรัส 
๔ นายเกียรติศักดิ์  ทองสุข สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ เกียรติศักดิ์   ทองสุข 
๕ นางดวงแข บรรจงปรุ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ ดวงแข   บรรจงปรุ 
๖ นางกัญชุดา  ธีระเตชาภัค สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ ลา 
๗ นายวัลลพ  พิมพิสาร สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ วัลลพ   พิมพิสาร 

๘ นายถาวร  พูนทาทอง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔ ถาวร   พูนทาทอง 
๙ นายสนั่น  ประสมทรัพย์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ ลา 

๑๐ นายสาคร  ชิดขุนทด สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ สาคร  ชิดขุนทด 
๑๑ นายบุญเรือง   เปียกสันเทียะ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖ บุญเรือง   เปียกสันเทียะ 
๑๒ นายสายรุ้ง   รานอก สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖ สายรุ้ง   รานอก 
๑๓ นายวงษ์  จบมะลุม สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ วงษ์  จบมะลุม 
๑๔  นายประสิทธิ์  อุ่นอก สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ ประสิทธิ์    อุ่นอก 

๑๕ นายสุรพล  ฮวบขุนทด สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ สุรพล   ฮวบขุนทด 

๑๖ นายเดโช  ขวางกระโทก สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ เดโช  ขวางกระโทก 
๑๗ นายคูณ  ยอพันธ์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙ นายคูณ   ยอพันธ์ 
๑๘ นายศุภชัย  ชำนาญสิงห์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙ ศุภชัย  ชำนาญสิงห ์
๑๙ นายนุรักษ์  กลับสูงเนิน สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐ นุรักษ์  กลับสูงเนิน 
๒๐ นายไพโรจน์  บุญธรรม สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐ ไพโรจน์    บุญธรรม  
๒1 นายลำพอง  อ่ิมศิล สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๒ ลำพอง  อ่ิมศิล 
๒2 นายจรูญ  ยศจัตุรัส สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๒ จรูญ  ยศจัตุรัส 
๒3 นายวัชนา  บุญสะอาด สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๓ ลา 

๒4 นายบุรี  บุตะเขียว สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๓ บุรี  บุตะเขียว 
๒5 นายพชร  อัครอังสุนาก สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๔ พชร  อัครอังสุนาก 
๒6 นางติ๋ม   แพทย์จัตุรัส สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๔ ติ๋ม  ขันชัยภูมิ 
๒7 นางบน  ปัดทุม สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๕ บน  ปัดทุม 
๒8 นายคงเดช  มามาก สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๖ คงเดช    มามาก 
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29 นายมนตรี  สถิรานุวัฒน์ เลขานุการสภาฯ มนตรี    สถิรานุวัฒน์ 

 
 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายกรานต์  เขตจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรานต์  เขตจันทึก 
๒ นายอำนาจ กุมขุนทด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลา 

๓ นายจุฬาภรณ์  เพ็ญแข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จุฬาภรณ์  เพ็ญแข 

๔ นายกฤษณพงษ์  กำเนิดกาญจน์ เลขานุการนายก อบต. ลา 
 

ผู้ไม่มาประชุม   
1. นางกัญชุดา  ธีระเตชาภัค  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3  
2. นายสนั่น  ประสมทรัพย์  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5  
3. นายวัชนา  บุญสะอาด  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13  
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ประธานสภาได้นับองค์ประชุมครบแล้ว  จึงเปิดสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
ไร่  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจำปี  ๒๕๖4 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   -   ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564    
เมื่อวันที่  12 กุมภาพันธ์  2564     

ประธานสภา อบต. “ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้รายงานผลการตรวจรายงานการประชุมให้สภา
ได้รับทราบ” 

นางดวงแข  บรรจงปรุ  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่   ทุกท่าน   
 “ดิฉันนางดวงแข  บรรจงปรุ” สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมขอ
รายงานผลการตรวจให้ทราบดังนี้  ไม่มีส่วนใดหรือข้อความใด  หน้าใดที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและ
คณะกรรมการขอรับรองรายงานการประชุม” 

ประธานสภา อบต. “มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติประชุมรับรองด้วย 
 ครบัโปรดยกมือ” 
มติที่ประชุม   - รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอใหม่  
๓.๑  พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ/เขตป่า 
ตามมาตรา 54แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 เพื่อการสร้างวัด  
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3.1  วัดป่าเทพคงธรรม   หมู่ที่  1  ตำบลบ้านไร่   อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ   
3.2  วัดอิสระโพธิธัมม์   หมู่ที่  4  ตำบลบ้านไร่   อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ   
3.3  วัดบ้านวังตาเทพ   หมู่ที่  5  ตำบลบ้านไร่   อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ   

 
ประธานสภา อบต.  ครับสำหรับวันนี้   ก็มีวัดมาขอใช้ประโยชน์ในที่ดิน  จำนวน  3  วัด  ซึ่งต้องปฏิบัติตามหนังสือ 

จากกรมป่าไม้  ด่วนที่สุด ที่ มส 1602.42/14209 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม  2563 ความว่า  ให้ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  23 มิถุนายน  2563  
ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยกรมป่าไม้ ซึ่งได้ยื่นคำขออนุญาตไว้แล้วหรือยื่นคำ
ขอเข้าทำประโยชน์ภายใน  180  วัน  นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (สิ้นสุดการรับคำขอวันที่  
18  ธันวาคม  2563) นั้น  กองการอนุญาตกรมป่าไม้แจ้งให้ทราบว่า  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11  
พฤษภาคม  2564  รับทราบการดำเนินการและผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  23  
มิถุนายน  2563  และเห็นชอบขยายระยะเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้  
โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ภายใน  120  
ว ัน  น ับต ั ้ งแต ่ว ันท ี ่คณะร ัฐมนตร ีม ีมต ิขยายเวลาใน การย ื ่นคำขออน ุญาตตามที ่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)เสนอ โดยจะไม่ให้มีการผ่อนผันอีก(สิ้นสุดการรับคำขอวันที่ 7 
กันยายน 2564) 
ได้รับรายงานการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ/เขตป่า  ตามาตรา  54  แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ. 2484  เพ่ือสร้างวัดท้องที่อำเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิจำนวน 3 แห่ง
คือ  ดังนี้   

1. พ้ืนที่บ้านไร่   หมู่ที่ 1  เพื่อสร้างวัดป่าเทพคงธรรม  เนื้อที่  15  ไร่  ผู้ยื่นคำขอ นายสิทธิ
ศักดิ์ ทองสะอาด  ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านไร่  หมู่ที ่  1   ตำบลบ้านไร่  อำเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ  

2. พื้นที่บ้านวังอ้ายโพธิ์   หมู่ที่ 4 เพื่อสร้างวัดอิสระโพธิธัมม์ เนื้อที่ 15 ไร่ ผู้ยื่นคำขอ  นาย
สมนึก  แซ่เจียม ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านวังอ้ายโพธิ์  หมู่ที่  4 ตำบลบ้านไร่   อำเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ  

3. พื้นที่บ้านวังตาเทพ  หมู่ที่ 5 เพื่อสร้างวัดบ้านวังตาเทพ  เนื้อที่  15 ไร่  ผู้ยื่นคำขอ  นาย
อทิตย์   ชิดขุนทด  ผู้ใหญ่บ้านวังตาเทพ หมู่ที่  5 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต  จังหวัด
ชัยภูมิ 
ซึ่งการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ/เขตป่า  ตามมาตรา  54   

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช  2484  ส่วนกรณีวัดที่จะขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้  ป่าสงวน
แห่งชาติ  หรือ ส.ป.ก.ได้  วัดนั้นต้องผ่านการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสำนักสงฆ์หรือที่พักสงฆ์
ในพื้นที่ป่าไม้ก่อน  จึงจะยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติ หรือ ส.ป.ก. 
ได้  และการพิจารณาของคณะกรรมการระดับจังหวัด   ต้องดูมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำ  
เป็นหลักในการพิจารณาครับ  ว่ามีมติเห็นชอบให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้  ป่าสงวนแห่งชารติ หรือ ส.
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ป.ก.  หรือไม่  สำหรับวันนี้กระผมในนามตัวแทนผู้รับยื่นยัญติจึงขออนุญาตนำเสนอการดำเนินการของ
วัดทั้ง 3 วัด ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ทราบ  เพ่ือประกอบการพิจารณาดังนี้  ครับ   

1. ไม่ขัดต่อระบบการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข   
วัดเป็นศาสนาสถานเพื่อประกอบศาสนกิจพุทธบริษัท   เป็นสถานที่สำคัญที่ต้องมีในพระพุทธศาสนา   
เพื่อเป็นที่ประกอบศาสนกิจของสงฆ์และราษฎรในหมู่บ้าน   เช่น  การทำบุญประเพณีประจำปี   การ
ประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมของผู้มีความสนใจ  เนื่องจากที่พักสงฆ์ยังไม่เป็นนิติบุคคล  ตามระเบียบ
กฎหมาย  จึงมีความประสงค์ขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่าไม้เพ่ือสร้างวัดจุดประสงค์ก็เพ่ือ   

   1.1  เป็นศาสนสถานประกอบศาสนกิจ   
   1.2  เป็นศูนย์รวมจิตใจของราษฎรในหมู่บ้าน   
   1.3  เป็นสถานที่ประชุมของส่วนราชการ   กับราษฎรในหมู่บ้าน   

1.4  เป็นสถานที่ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข   
   1.5  เป็นสถานที่ประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมแก่ราษฏรในหมู่บ้าน  

2. ทรัพยากรป่าไม้  และสิ่งแวดล้อม  ที่พักสงฆ์ได้จัดให้มีการรักษาทรัพยากรป่าไม้ 
และสิ่งแวดล้อม  ดังนี้  

   2.1  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้   
2.1.1  จัดโครงการปลูกป่าทดแทน  ไม่ว่ากรณีใดก็ตามโดยขอรับการสนับสนุน 

พันธุ์กล้าไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่ใกล้เคียงหรือหน่วยงานที่สนับสนุน   
2.1.2  การป้องกันไฟป่า  ทำแนวกันไฟในฤดูแล้ง เตรียมอุปกรณ์ดับไฟ  เช่น    

ถังน้ำชนิดสะพายหลัง ไม้ดับไฟ และประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  และหน่วย
ดับเพลิงที่อยู่ใกล้   

2.1.3  โครงการบวชป่า จัดให้มีโครงการบวชต้นไม้ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ 
ราษฎรได้ช่วยกันรักษาป่า  และเห็นความสำคัญของป่าไม้   

2.1.4 การใช้วัสดุทดแทนไม้ในการก่อสร้างเช่น อิฐ  หิน ปูนทรายและวัสดุ 
อ่ืนๆ   

2.1.5  การป้องกันการบุกรุกทำลายป่า   ทำหลักเขตปักป้าย  หรือเครื่องหมาย 
ให้ชัดเจน  เพื่อบอกให้รู้ว่าเป็นเขตของที่พักสงฆ์   
3. ด้านสิ่งแวดล้อม  

    3.1  ไม่ปลูกสร้างอาคารสิ่งก่อสร้างทับ  หรือ  คล่อม   แหล่งน้ำธรรมชาติ   
3.2  การสร้างห้องน้ำ  ห้องส้วม  จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำทิ้งลงสู่ 

ธรรมชาติ   
3.3  ภาชนะบรรจุอาหาร  น้ำดื่ม  แยกเป็นประเภท  เช่น  พลาสติก  กระดาษ 

เพ่ือนำกลับไปรีไซเคิลจากพ่อค้ารับซื้อของเก่า   
3.4  เศษไม้  ใบไม้  เศษอาหาร  ใช้วิธีฝังกลบ  หรือทำเป็นปุ๋ยหมัก  โดยใช้ 

กากน้ำตาลและสารช่วยย่อย   
 

ดังนั้นการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้  หรือในเขตป่าสงวนแห่งชาติตาม
มาตรา 16  ซึ่งมีขั้นตอนในการขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นขั้นตอนหนึ่ง  
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กระผมจึงแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การริหารส่วนตำบลบ้านไร่   ทุกท่านได้รับทราบครับ  ขอเชิญท่านเลขา
สภาได้ชี้แจงข้อกฎหมายให้สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบเพิ่มเติมครับ         

เลขานุการสภาฯ  เพื ่อให้การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ/เขตป่า  ตามมาตรา  54 แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484  เพ่ือสร้างวัด  เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการ
ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู ่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.2563  หรือเป็นไปตาม
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า  พ.ศ.2558  แล้วแต่กรณี  จำขอให้
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  พิจารณาให้ความเห็นและรับรองว่า  บริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวัด  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านประชากรและเศรษฐกิจ  ดังนี้ 

1. ถ้าหากได้ร ับอนุญาตให้ใช้ที ่ด ินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ/เขตป่า  ตามาตรา  54  แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484  เพื่อสร้างวัด  ตั้งวัด  จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน  
รำคาญแก่ประชาชนที่อยู่ไกล้เคียง  

2. ไม่ขัดต่อการปกครองระบอกประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
3. ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกแก่ประชาชนในชุมชน 
4. ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

4.1   ผลกระทบทางเสียง  เช่น  เสียงดังรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน 
4.2   ผลกระทบทางดิน  เช่น  ดินเสื่อมโทรมพังทลาย 
4.3   ผลกระทบทางน้ำ  เช่น  น้ำเสียหรือมีสารพิษเจือปน 
4.4   ผลกระทบทางอากาศ  เช่น  มีฝุ่นละอองหรือส่งกลิ่นลบกวนการใช้ 
ชีวิตประจำวัน 

หากเห็นว่ามีความเหมาะสมตามที่กล่าวมาข้างต้น   ก็ให้ท่านประธานสภาได้ขอมติผ่านความเห็นชอบ
จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  ต่อไปครับ   

ประธานสภา อบต.  เมื่อสมาชิกทุกท่านได้ดูเอกสารประกอบเบื้องต้นครบ  ๒๐  นาทีแล้ว   และไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม
กระผมจะขอมติให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่   ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการตาม
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้เพื่อสร้างวัด   จำนวน  3  
วัด   ดังนี้   

3.1  วัดป่าเทพคงธรรม   หมู่ที่  1 ตำบลบ้านไร่  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  
3.2  วัดอิสระโพธิธัมม์   หมู่ที่  4 ตำบลบ้านไร่  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  
3.3  วัดบ้านวังตาเทพ   หมู่ที่  5 ตำบลบ้านไร่  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  
 โดยการยกมือครับ    

 

มติที่ประชุม   มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  จำนวน   24  เสียง   
ทั้งนี้ให้ดำเนินการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ/เขตป่าตามมาตรา 54 

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพ่ือสร้างวัด  เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณา
ให้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการ
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อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู ่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2563  หรือเป็นไปตาม
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าพ.ศ.2558  แล้วแต่กรณีต่อไป 

 

  3.2  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  โอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป   งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์ 
  คอมพิวเตอร์   -รายการโต๊ะคอมพิวเตอร์     

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป   งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน   -รายการโต๊ะคอมพิวเตอร์      

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีผมขอมติเห็นชอบให้พิจารณาโอน 
  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยการยกมือครับ   
มติที่ประชุม   มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์    24   เสียง 

 

 ๓.3  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๖5 

 (๑) ขั้นรับหลักการฯ 
ประธานสภาฯ  “ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้เสนอญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ” 
นายก อบต. “เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  

บัดนี้ถึงเวลาที ่คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  
ดังต่อไปนี้ 

   ๑.  สถานการณ์คลัง 
๑.๑  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ณ วันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖4  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
ไร่  มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

               ๑.๑.๑  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น   จำนวน   19,572,100.75     บาท 
              ๑.๑.๒  เงินสะสม    จำนวน              26,857,214.10    บาท 
              ๑.๑.๓  ทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน              12,386,915.04    บาท 

๑.๑.๔  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน  ๒๕ โครงการ   รวม   
๓,๖๖๖,๕๒๐.๖๑  บาท 
๑.๑.๕  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูก   -โครงการรวม -  บาท 

๑.๒  เงินกู้คงค้าง   จำนวน   ๐   บาท 
๒.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

          (๑)  รายรับจริงทั้งสิ้น  จำนวน    69,554,752.35    บาท  ประกอบด้วย 
                       -หมวดภาษีอากร     จำนวน 113,900.09   บาท 
    -หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต  จำนวน 127,796.00   บาท 
    -หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     จำนวน 159,733.07   บาท 
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    -หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จำนวน 738,070.00   บาท 
    -หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จำนวน 207,300.00   บาท 
    - หมวดรายได้จากทุน    จำนวน ๐.๐๐         บาท 
    - หมวดภาษีจัดสรร    จำนวน  27,951,790.19  บาท 
    - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จำนวน  40,256,163.00  บาท 
    (๒)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน  ๒,631,950.00  บาท 
    (๓)  รายจ่ายจริง  จำนวน   64,867,039.35   บาท ประกอบด้วย 
     งบกลาง  จำนวน   27,384,638.00    บาท 
     งบบุคลากร จำนวน    14,102,662.00    บาท 
     งบดำเนินการ จำนวน  13,324,824.24    บาท 
     งบลงทุน จำนวน  6,033,915.11    บาท 
     งบเงินอุดหนุน จำนวน     4,021,000.00    บาท 
     งบรายจ่ายอื่น  ๆ จำนวน                     ๐.๐๐           บาท 
    (๔)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน   
    2,157,950.00   บาท 
    (๕)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม   7,221,000.00  บาท    
   (๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน   ๙๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
    (๗)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จำนวน  -  บาท  

ซึ่งในปีงบประมาณ  ๒๕๖5  ได้ตั้งงบประมาณไว้ดังนี้ 
(1) ประมาณการรายรับ ตั้งไว้  73,000,000.00  บาท รายละเอียดดังนี้ 

-รายได้จากการจัดเก็บ         1,566,820.00 บาท 
-รายได้จากรัฐบาลจัดเก็บฯ     30,233,180.00 บาท 
-รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป   41,200,000.00 บาท 

(๒) ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้ 73,000,000.00 บาท รายละเอียดดังนี้ 
-งบกลาง    24,656,300.00 บาท 
-งบบุคลากร        20,729,185.00 บาท 
-งบดำเนินการ        16,177,115.00 บาท 
-งบลงทุน      5,929,800.00 บาท 
-งบเงินอุดหนุน           ๕,507,600.00  บาท 
-งบรายจ่ายอื่น     0.00    บาท 

รายจ่ายตามแผนงานรายละเอียดดังนี้ 
ด้านบริหารทั่วไป 

-แผนงานบริหารทั่วไป        15,290,300 บาท 
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน      320,000  บาท 

ด้านบริการชุมชน 
-แผนงานการศึกษา          12,588,775 บาท 
-แผนงานสาธารณสุข   5,534,945 บาท 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์  2,314,920 บาท 



  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 : องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นไร่ 24 

 

-แผนงานเคหะและชุมชน  4,647,560 บาท 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ  80,000 บาท 
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ   980,000 บาท 

    ด้านการเศรษฐกิจ 
             -แผนงานอุตสาหกรรมฯ   3,886,200 บาท 
     -แผนงานการเกษตร  301,000 บาท 

-แผนงานการพาณิชย์   2,400,000 บาท 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน 

-แผนงบกลาง    24,656,300 บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกไว้)” 

 
ประธานสภาฯ อบต.  เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ  
นายมนตรี  สถิรานุวัฒน์          เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  ที่เคารพ   ตามระเบียบ 
(เลขานุการสภาฯ)    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง  ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๕๔   
ข้อ  ๔๗  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างข้อญัตติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่อง
นั้นพอสมควรแล้ว 
ข้อ ๖๒  เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว   ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิดอภิปราย   
เพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่   หรือส่งให้คณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นพิจารณาร่างก่อนรับหลักการ   ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีอยู่ในห้องประชุม   

ประธานสภาฯ อบต. “ให้สมาชิกทุกท่านได้ดูรายละเอียดของร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖
5  ตามเอกสารที่ได้แจกไว้ให้แล้ว ก่อนที่จะมีการลงมติ ขอให้ท่านสมาชิกได้ศึกษาดูรายละเอียด
โดยให้เวลา ๔๕ นาที และจะดำเนินการประชุมต่อ ขอเชิญครับ” 

ประธานสภาฯ อบต. “ครบ  ๔๕  นาที  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรหรือไม่ หรือจะแก้ไขอะไรอีกหรือไม่” เชิญ
สมาชิกสภา ฯ อภิปราย 

ประธานสภาฯ อบต.   (เมื่อครบ 45  นาที)  มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายหรือไม่ครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ  ท่าน
ใดประสงค์จะอภิปรายฯ แล้ว  ผมขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ ว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านไร่  หรือไม่ 

    - สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร “รับหลักการ”  โปรดยกมือขึ้นครับ 
    - สมาชิกสภาฯ ท่านใด “ไม่รับหลักการ” โปรดยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม      มีมติรับหลักการฯ    จำนวน  ๒4  เสียง  เวลา  ๑๑.๔๕  น.       
     ไม่รับหลักการ        จำนวน  -    เสียง  
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ประธานสภาฯ     ขณะนี้ก็ใกล้เวลา  ๑๒.๐๐  น. แล้วครับก็ขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านรับประทานอาหาร
กลางวันก่อนนะครับ  ช่วงบ่ายในเวลา  ๑๓.๐๐  น.  มาต่อกันในข้ันการแต่งตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติกันครับ   ขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารครับ    

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.  
ประธานสภาฯ    ครับหลังจากพักกลางวันช่วงบ่ายเราก็มาต่อกันในขั้นการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
    ครับ   ขอเชิญเลขาสภาฯได้ชี้แจงขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ        
    (๒) ขั้นการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายมนตรี   สถิรานุวัฒน์        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  ที่เคารพ  
(เลขานุการสภาฯ)    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 
   (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน  แต่ไม่

เกินเจ็ดคน 
   (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา

ท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ประธานสภาฯ อบต.   ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบฯ  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดประเภท จำนวน 

และคุณสมบัติของคณะกรรมการให้ที่ประชุมสภาฯ  ทราบแล้วนั้น ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอ
ประเภท  และจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5  ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  ครับ 

นายเกียรติศักดิ์   ทองสุข   กระผมนายเกียรติศักดิ์  ทองสุข  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒  ขอเสนอให้คณะกรรมการ 
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  
เป็นคณะกรรมการประเภทคณะกรรมการสามัญ มีจำนวน   ๓   คน   

ประธานสภาฯ อบต.   ขอผู้รับรองครับ  (สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง)    
นายสาคร   ชิดขุนทด   “ ผู้รับรอง” 
นายพชร    อัครอังสุนาก  “ ผู้รับรอง” 
ประธานสภาฯ อบต.    มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดประสงค์จะเสนอความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ  

ท่านใดเสนอความเห็นเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมติเห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เป็นคณะกรรมการประเภท
คณะกรรมการสามัญ  มีจำนวน  ๓   คน 

มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบจำนวน   ๒4  เสียง  
ประธานสภาฯ อบต.   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯ เกี่ยวกับการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ครับ

     
นายมนตรี  สถิรานุวัฒน์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  ที่เคารพ 
(เลขานุการฯ)     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่

แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  
   ข้อ ๑๐๗ “...วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรองการเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่
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ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”  โดย
วิธีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้มีการเลือกโดยให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นแต่ละคนเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ การเสนอนั้น ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีการเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ
คนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้
ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกเฉพาะผู้ที ่ได้
คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้
ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน   การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ให้เลือก
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองคณะกรรมการแปรญัตติในลำดับถัดไปที
ละคนจนกว่าจะครบตามจำนวน 
 ประกอบกับข้อ ๑๔ “...ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้
ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” 
 

    (เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑) 
ประธานสภาฯ อบต.    ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ ครับ 
นายศุภชัย  ชำนาญสิงห์  กระผมนายศุภชัย  ชำนาญสิงห์  สมาชิก อบต.หมู่ที่  ๙  ขอเสนอให้  
    นายบุญเรือง เปียกสันเทียะ 
ประธานสภาฯ อบต.   ขอเชิญผู้รับรองครับ  ผู้รับรองคนที่ ๑  นายวัลลพ  พิมพิสาร   
       ผู้รับรองคนที่ ๒  นายคูณ    ยอพันธ์ 

    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีสมาชิก
สภาฯ ท่านใดเสนอชื่ออื่น ๆ จะถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  เห็นชอบให้  นาย
บุญเรือง  เปียกสันเทียะ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 

 
    (เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒) 
ประธานสภาฯ อบต.    ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ 
    ครับ 
นายสาคร   ชิดนอก   กระผมนายสาคร  ชิดนอก สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๕ ขอเสนอให้ นายพชร อัครอังสุนาก   เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๒ ครับ 
ประธานสภาฯ อบต.   ขอเชิญผู้รับรองครับ  ผู้รับรองคนท่ี ๑ นางดวงแข   บรรจงปรุ  
       ผู้รับรองคนที่ ๒ นายกิตติศักดิ์   ทองสุข  

    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีสมาชิก
สภาฯ ท่านใดเสนอชื่ออื ่น ๆ จะถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  เห็นชอบให้     
นายพชร  อัครอังสุนาก    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   คนที่ ๒ 

 
    (เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓) 
ประธานสภาฯ    ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่๓ครับ 
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นายพชร  อัครอังสุนาก   กระผมนายบุรี บุตะเขียว สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑๓ ขอเสนอให้นายบุรี  บุตะเขียว   เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  ๓  ครับ 

 
ประธานสภาฯ อบต.   ขอเชิญผู้รับรองครับ  ผู้รับรองคนที่ ๑ นางติ๋ม   แพทย์จัตุรัส 
       ผู้รับรองคนที่ ๒ นายบุญเรือง  เปียกสันเทียะ  

    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีสมาชิก
สภาฯ ท่านใดเสนอชื่ออ่ืน ๆ  จะถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  เห็นชอบให้  นาย
บุรี   บุตะเขียว   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ 

ประธานสภาฯ อบต.   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ สรุปผลการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติอีกครั้งครับ  
นายมนตรี  สถิรานุวัฒน์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  ที่เคารพ ผมขอสรุป 
(เลขานุการสภา)     ดังนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่   มีมติเห็นชอบกำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติ

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เป็นคณะกรรมการ
ประเภทคณะกรรมการสามัญ มี   จำนวน  ๓   คน  ประกอบด้วย 

     1. นายบุญเรื่อง  เปียกสันเทียะ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 
     ๒. นายพชร    อัครอังสุนาก     สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘   
     3. นายบุรี   บุตะเขียว  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๓    
 
    (๓) ขั้นกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ อบต.   สำหรับการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตตินั ้น ขอเชิญ

เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบฯ  ที่เกี่ยวข้องครับ 
นายมนตรี  สถิรานุวัฒน์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  ที่เคารพ  
(เลขานุการสภาฯ)    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่

แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที ่สภาท้องถิ่นลงมติรับ
หลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  ประกอบกับข้อ 
๔๕ วรรคสาม กำหนดว่า “..ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ีสองให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น” 

ประธานสภาฯ อบต.   ขอเชิญที่ประชุมสภาฯ กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
นายเกียรติศักดิ์  ทองสุข  กระผมนายเกียรติศักดิ์  ทองสุข   สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒  ขอเสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำ

แปรญัตติโดยให้ผู ้ที ่จะขอแปรญัตติ เสนอคำแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ตั้งแต่วันที่ 16-18  สิงหาคม ๒๕๖4  เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐น. 

ประธานสภาฯ อบต.   ขอผู้รับรองครับ  
นายพยุงศักดิ์  นามโคตร   “ผู้รับรอง”  
นายเกียรติศักดิ์   ทองสุข  “ผู้รับรอง” 

    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่น ๆ  ผมขอมติเห็นชอบกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ  
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โดยให้ผู้ที่จะขอแปรญัตติ  เสนอคำแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่  
16-18  สิงหาคม ๒๕๖4 เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น. 

มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบ จำนวน   ๒๓  เสียง  
 
นายมนตรี  สถิรานุวัฒน์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่   ที่เคารพ   
(เลขานุการสภา)    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่

แก ้ไขเพิ ่มเต ิมถ ึงฉบับที ่  ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  ข ้อ ๑๐๙  การนัดประชุมและเปิดประชุม
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก   ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะ
นั้น ๆ  ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมมติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือ
เสียงข้างมาก กรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด  จากระเบียบฯ 
ข้อ ๑๐๙ ดังกล่าว ผมจึงขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติประชุมครั้งแรกเพื่อเลือกประธาน  
รองประธาน และเลขานุการ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖4 เวลา ๑๖.๐๐ น.  ณ  ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  และนัดรับคำแปร
ญัตติในวันที่  16-18 สิงหาคม  ๒๕๖4 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  และขอชี้แจงต่อว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม
และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 
และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อน
วันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน” 

ประธานสภาฯ อบต.   เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว 
พร้อมกำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว การประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านไร่   ในวาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการ จึงเป็นอันเสร็จสิ้น ประกอบกับข้อระเบียบฯ 
ที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ไปแล้วนั้น ผมจึงขอนัดหมายการประชุมสภาฯ 
อีกครั้ง เมื่อได้รับรายงานการสรุปผลการประชุมฯ ของคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว และส่ง
รายงานสรุปผลฯ นั้นให้สมาชิกสภาฯ พิจารณา พร้อมเชิญคณะกรรมการแปรญัตติเข้าร่วม
ประชุมสภาฯ ในวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖4  ขอให้ที่ประชุมสภาฯ  รับทราบด้วยครับ 

    ทั้งนี้ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านไร่  ถือเป็นร่างเทศบัญญัติฯ ที ่มีความสำคัญที่จะส่งผลต่อการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในพื้นท่ีตำบลบ้านไร่  จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาร่างเทศ
บัญญัติฯ  ดังกล่าว  ด้วยความละเอียดและรอบคอบด้วย 

มติที่ประชุม     รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔      เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภา อบต.                  “สำหรับการประชุมสมัยสามัญท่ี ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖4 ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกได้ 

รับทราบและขอกำหนดประชุมในวันที่  ๒๕  สิงหาคม ๒๕๖4 เวลา  ๑๐.๐๐  น.      
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ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  เป็นต้นไป  สำหรับวันนี้ขอ 
ปิดประชุม” 

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 

(ลงชื่อ)     มนตรี  สถิรานุวัฒน์             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           (นายมนตรี  สถิรานุวัฒน์) 

                 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
 
 

(ลงชื่อ)       อุดมทรัพย์   ทิพย์อักษร     ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                   
            (นายอุดมทรัพย์   ทิพย์อักษร) 

             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
 

 
(ลงชื่อ)      ดวงแข    บรรจงปรุ       ประธานตรวจรายงานการประชุม 

                     (นางดวงแข    บรรจงปรุ)  
                                                                สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ 
 
 
                                            (ลงชื่อ)     พชร    อัครอังศุนาก      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                    (นายพชร    อัครอังศุนาก)  
                                                               สมาชกิ อบต. หมู่ที่ ๑๔ 
 
 

(ลงชื่อ)     นุรักษ์    กลับสูงเนิน     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายนุรักษ์    กลับสูงเนิน )  

                                                               สมาชกิ อบต. หมู่ที่ ๑๐    
   
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่   ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้   ในการประชุมสมัยสามัญ   
สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑/๒๕๖4 เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๖4 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
สำคัญ    
 

(ลงชื่อ)        อุดมทรัพย์   ทิพย์อักษร                       
    (นายอุดมทรัพย์   ทิพย์อักษร) 

        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2564 

วันที่  25  สิงหาคม  2564  เวลา  10.00  น.  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 

............................................... 
รายช่ือผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1  นายอุดมทรัพย์ ทิพย์อักษร ประธานสภาฯ อุดมทรัพย์ ทิพย์อักษร 
2 นายพยุงศักดิ์  นามโคตร รองประธานสภาฯ ลา 
3 นายแก่น  ยี่จัตุรัส สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 แก่น   ยี่จัตุรัส 
4 นายเกียรติศักดิ์  ทองสุข สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 เกียรติศักดิ์  ทองสุข 
5 นางดวงแข บรรจงปรุ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 ดวงแข บรรจงปรุ 
6 นางกัญชุดา  ธีระเตชาภัค สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 ลา 
7 นายวัลลพ  พิมพิสาร สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 วัลลพ   พิมพิสาร 

8 นายถาวร  พูนทาทอง สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 ถาวร  พูนทาทอง 
9 นายสนั่น  ประสมทรัพย์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 ลา 

10 นายสาคร  ชิดขุนทด สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 สาคร  ชิดขุนทด 
11 นายบุญเรือง เปียกสันเทียะ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 บุญเรื่อง  เปียกสันเทียะ 
12 นายสายรุ้ง  รานอก สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 สายรุ้ง  รานอก 
13 นายวงษ์  จบมะลุม สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 วงษ์   จบมะลุม 
14  นายประสิทธิ์  อุ่นอก สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 ประสิทธิ์  อุ่นอก 

15 นายสุรพล  ฮวบขุนทด สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8 นายสุรพล  ฮวบขุนทด 

16 นายเดโช  ขวางกระโทก สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8 เดโช    ขวางกระโทก 
17 นายคูณ  ยอพันธ์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 คูณ   ยอพันธ์  
18 นายศุภชัย  ชำนาญสิงห์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 ศุภชัย  ชำนาญสิงห ์
19 นายนุรักษ์  กลับสูงเนิน สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10 นุรักษ์   กลับสูงเนิน 
20 นายไพโรจน์  บุญธรรม สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10 ลา 
21 นายลำพอง  อ่ิมศิล สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12 ลำพอง  อ่ิมศิล 
22 นายจรูญ  ยศจัตุรัส สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12 จรูญ  ยศจัตุรัส 
23 นายบุรี  บุตะเขียว สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13 บุรี   บุตะเขียว 
24 นายวัชนา  บุญสะอาด สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13  วัชนา   บุญสะอาด 
25 นายพชร  อัครอังสุนาก สมาชิก อบต.หมู่ที่ 14 พชร   อัครอังสุนาก 
26 นางติ๋ม  ขันชัยภูมิ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 14 ติ๋ม  ขันชัยภูมิ 
27 นางบน  ปัดทุม สมาชิก อบต.หมู่ที่ 15 บน  ปัดทุม 
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28 นายคงเดช  มามาก สมาชิก อบต.หมู่ที่ 16 คงเดช  มามาก 

29 นายมนตรี    สถิรานุวัฒน์  เลขานุการสภาฯ มนตรี   สถิรานุวัฒน์  

 
 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

- นายพยุงศักดิ์   นามโคตร  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1   
- นางกัญชุดา   ธีระเตชาภัคร  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3  
- นายสนั่น   ประสมทรัพย์  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 
- นายไพโรจน์  บุญธรรม สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายกรานต์  เขตจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรานต์  เขตจันทึก 
2 นายอำนาจ กุมขุนทด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำนาจ กุมขุนทด 

3 นายจุฬาภรร์   เพ็ญแข  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จุฬาภรณ์  เพ็ญแข 

4 นายกฤษณพงษ์  กำเนิดกาญจน์ เลขานุการนายกฯ ฤษณพงษ์  กำเนิดกาญจน์ 

 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ประธานสภาได้นับองค์ประชุมครบแล้ว  จึงเปิดสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
ไร่   สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจำปี  2564 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

-ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564    
เมื่อวันที่  13   สิงหาคม  2564     

ประธานสภา อบต. “ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้รายงานผลการตรวจรายงานการประชุมให้สภา
ได้รับทราบ” 

นางดวงแข  บรรจงปรุ  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่   ทุกท่าน   
 “ดิฉันนางดวงแข  บรรจงปรุ” สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมขอ
รายงานผลการตรวจให้ทราบดังนี้  ไม่มีส่วนใดหรือข้อความใด  หน้าใดท่ีจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและ
คณะกรรมการขอรับรองรายงานการประชุม” 

ประธานสภา อบต. “มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติประชุมรับรองด้วย 
 ครบัโปรดยกมือ” 
มติที่ประชุม   - รับรอง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
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๓.๑  พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ/เขต
ป่า ตามมาตรา 54แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 เพื่อการสร้างวัด  

3.1  วัดเฉลิมชัยมงคลธรรม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไร่   อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ   
3.2  วัดเทพอวยชัย  หมู่ที่  16  ตำบลบ้านไร่   อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ   

 
ประธานสภา อบต.  ครับสำหรับวันนี้   ก็มีวัดมาขอใช้ประโยชน์ในที่ดิน  จำนวน  2  วัด  ซึ่งต้องปฏิบัติตามหนังสือ 

จากกรมป่าไม้  ด่วนที่สุด ที่ มส 1602.42/14209 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม  2563 ความว่า  ให้ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  23 มิถุนายน  2563  
ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยกรมป่าไม้ ซึ่งได้ยื่นคำขออนุญาตไว้แล้วหรือยื่นคำ
ขอเข้าทำประโยชน์ภายใน  180  วัน  นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (สิ้นสุดการรับคำขอวันที่  
18  ธันวาคม  2563) นั้น  กองการอนุญาตกรมป่าไม้แจ้งให้ทราบว่า  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11  
พฤษภาคม  2564  รับทราบการดำเนินการและผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  23  
มิถุนายน  2563  และเห็นชอบขยายระยะเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้  
โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ภายใน  120  
ว ัน  น ับต ั ้ งแต ่ว ันท ี ่คณะร ัฐมนตร ีม ีมต ิขยายเวลาในการย ื ่นคำขออน ุญาตตามที ่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)เสนอ โดยจะไม่ให้มีการผ่อนผันอีก(สิ้นสุดการรับคำขอวันที่ 7 
กันยายน 2564) 
ได้รับรายงานการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ/เขตป่า  ตามาตรา  54  แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ. 2484  เพื่อสร้างวัดท้องที่อำเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิจำนวน 3 แห่ง
คือ  ดังนี้   

4. พื้นที่บ้านโคกกระเบื้องไห  หมู่ที่ 3 เพื่อสร้างวัดเฉลิมชัยมงคลธรรม  เนื้อที่ 15  ไร่  ผู้ยื่น
คำขอ นายกล้าณรงค์  สีพุท  ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านโคกกระเบื้องไห  หมู่ที่  3   ตำบลบ้านไร่  
อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  

5. พื้นที่บ้านวังอ้ายโพธิ์   หมู่ที่ 16 เพื่อสร้างวัดเทพอวยชัย เนื้อที่ 15 ไร่ ผู้ยื่นคำขอ  นาย
สุรีย์   แนบกลาง ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเทพอวยชัย  หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านไร่   อำเภอเทพ
สถิต  จังหวัดชัยภูมิ  
ซึ่งการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ/เขตป่า  ตามมาตรา  54   

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช  2484  ส่วนกรณีวัดที่จะขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้  ป่าสงวน
แห่งชาติ  หรือ ส.ป.ก.ได้  วัดนั้นต้องผ่านการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสำนักสงฆ์หรือที่พักสงฆ์
ในพื้นที่ป่าไม้ก่อน  จึงจะยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติ หรือ ส.ป.ก. 
ได้  และการพิจารณาของคณะกรรมการระดับจังหวัด   ต้องดูมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำ  
เป็นหลักในการพิจารณาครับ  ว่ามีมติเห็นชอบให้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้  ป่าสงวนแห่งชารติ หรือ ส.
ป.ก.  หรือไม่  สำหรับวันนี้กระผมในนามตัวแทนผู้รับยื่นยัญติจึงขออนุญาตนำเสนอการดำเนินการของ
วัดทั้ง 2 วัด ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ทราบ  เพ่ือประกอบการพิจารณาดังนี้  ครับ   
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2. ไม่ขัดต่อระบบการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข   
วัดเป็นศาสนาสถานเพื่อประกอบศาสนกิจพุทธบริษัท   เป็นสถานที่สำคัญที่ต้องมีในพระพุทธศาสนา   
เพื่อเป็นที่ประกอบศาสนกิจของสงฆ์และราษฎรในหมู่บ้าน   เช่น  การทำบุญประเพณีประจำปี   การ
ประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมของผู้มีความสนใจ  เนื่องจากที่พักสงฆ์ยังไม่เป็นนิติบุคคล  ตามระเบียบ
กฎหมาย  จึงมีความประสงค์ขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่าไม้เพ่ือสร้างวัดจุดประสงค์ก็เพ่ือ   

   1.1  เป็นศาสนสถานประกอบศาสนกิจ   
   1.2  เป็นศูนย์รวมจิตใจของราษฎรในหมู่บ้าน   
   1.3  เป็นสถานที่ประชุมของส่วนราชการ   กับราษฎรในหมู่บ้าน   

1.4  เป็นสถานที่ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข   
   1.5  เป็นสถานที่ประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมแก่ราษฏรในหมู่บ้าน  
 
 

2. ทรัพยากรป่าไม้  และสิ่งแวดล้อม  ที่พักสงฆ์ได้จัดให้มีการรักษาทรัพยากรป่าไม้ 
และสิ่งแวดล้อม  ดังนี้  

   2.1  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้   
2.1.1  จัดโครงการปลูกป่าทดแทน  ไม่ว่ากรณีใดก็ตามโดยขอรับการสนับสนุน 

พันธุ์กล้าไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่ใกล้เคียงหรือหน่วยงานที่สนับสนุน   
2.1.2  การป้องกันไฟป่า  ทำแนวกันไฟในฤดูแล้ง เตรียมอุปกรณ์ดับไฟ  เช่น    

ถังน้ำชนิดสะพายหลัง ไม้ดับไฟ และประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  และหน่วย
ดับเพลิงที่อยู่ใกล้   

2.1.3  โครงการบวชป่า จัดให้มีโครงการบวชต้นไม้ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ 
ราษฎรได้ช่วยกันรักษาป่า  และเห็นความสำคัญของป่าไม้   

2.1.4 การใช้วัสดุทดแทนไม้ในการก่อสร้างเช่น อิฐ  หิน ปูนทรายและวัสดุ 
อ่ืนๆ   

2.1.5  การป้องกันการบุกรุกทำลายป่า   ทำหลักเขตปักป้าย  หรือเครื่องหมาย 
ให้ชัดเจน  เพื่อบอกให้รู้ว่าเป็นเขตของที่พักสงฆ์   
3. ด้านสิ่งแวดล้อม  

    3.1  ไม่ปลูกสร้างอาคารสิ่งก่อสร้างทับ  หรือ  คล่อม   แหล่งน้ำธรรมชาติ   
3.2  การสร้างห้องน้ำ  ห้องส้วม  จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำทิ้งลงสู่ 

ธรรมชาติ   
3.3  ภาชนะบรรจุอาหาร  น้ำดื่ม  แยกเป็นประเภท  เช่น  พลาสติก  กระดาษ 

เพ่ือนำกลับไปรีไซเคิลจากพ่อค้ารับซื้อของเก่า   
3.4  เศษไม้  ใบไม้  เศษอาหาร  ใช้วิธีฝังกลบ  หรือทำเป็นปุ๋ยหมัก  โดยใช้ 

กากน้ำตาลและสารช่วยย่อย   
 

ดังนั้นการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้  หรือในเขตป่าสงวนแห่งชาติตาม
มาตรา 16  ซึ่งมีขั้นตอนในการขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นขั้นตอนหนึ่ง  
กระผมจึงแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การริหารส่วนตำบลบ้านไร่   ทุกท่านได้รับทราบครับ  ขอเชิญท่านเลขา
สภาได้ชี้แจงข้อกฎหมายให้สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบเพิ่มเติมครับ         
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เลขานุการสภาฯ  เพื ่อให้การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ/เขตป่า  ตามมาตรา  54 แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484  เพ่ือสร้างวัด  เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการ
ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู ่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.2563  หรือเป็นไปตาม
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า  พ.ศ.2558  แล้วแต่กรณี  จำขอให้
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  พิจารณาให้ความเห็นและรับรองว่า  บริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวัด  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านประชากรและเศรษฐกิจ  ดังนี้ 

5. ถ้าหากได้ร ับอนุญาตให้ใช้ที ่ด ินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ/เขตป่า  ตามาตรา  54  แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484  เพื่อสร้างวัด  ตั้งวัด  จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน  
รำคาญแก่ประชาชนที่อยู่ไกล้เคียง  

6. ไม่ขัดต่อการปกครองระบอกประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
7. ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกแก่ประชาชนในชุมชน 

 
 

8. ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
8.1   ผลกระทบทางเสียง  เช่น  เสียงดังรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน 
8.2   ผลกระทบทางดิน  เช่น  ดินเสื่อมโทรมพังทลาย 
8.3   ผลกระทบทางน้ำ  เช่น  น้ำเสียหรือมีสารพิษเจือปน 
8.4   ผลกระทบทางอากาศ  เช่น  มีฝุ่นละอองหรือส่งกลิ่นลบกวนการใช้ 
ชีวิตประจำวัน 

หากเห็นว่ามีความเหมาะสมตามที่กล่าวมาข้างต้น   ก็ให้ท่านประธานสภาได้ขอมติผ่านความเห็นชอบ
จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  ต่อไปครับ   

ประธานสภา อบต.  เมื่อสมาชิกทุกท่านได้ดูเอกสารประกอบเบื้องต้นครบ  ๒๐  นาทีแล้ว   และไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม
กระผมจะขอมติให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่   ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการตาม
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้เพื่อสร้างวัด   จำนวน  2  
วัด   ดังนี้   

1. วัดเฉลิมชัยมงคลธรรม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไร่   อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ   
2  วัดเทพอวยชัย  หมู่ที่  16  ตำบลบ้านไร่   อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ   
โดยการยกมือครับ    

 

มติที่ประชุม   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่    มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  จำนวน   23  เสียง   
ทั้งนี้ให้ดำเนินการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ/เขตป่าตามมาตรา 54 

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพ่ือสร้างวัด  เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณา
ให้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู ่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2563  หรือเป็นไปตาม
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.2558  แล้วแต่กรณีต่อไป 
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  3.2  เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
3.2.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป   งาบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - รายการชุดกล้อง  cctv ขนาดกล้อง 6 ตัว จำนวน 1  ชุดๆ ละ  25,150 
บาท  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้   
-รายการเดิม 
1.เครื่องบันทึก   จำนวน  1 เครื่อง  เทคโนโลยีภาพสามารถรองรับกล้องได้ถึง 5 ระบบ , มีพอร์ต 
UHB 2  พอร์ต , HDMI-1 มีพอร์ต VGA 1 พอร์ต , มีพอร์ตแลนด์ 1 พอร์ต , มีพอร์ตเสียงเข้า 1 พอร์ต 
มีพอร์ตเสียงออก 1 พอร์ต  รองรับสัญญาณภาพ  6 พอร์ต , รองรับฮาร์ดดิส  10 TB ได้ 1 ลูก ,
รองรับความละเอียดภาพกล้องได้ถึง 5 ล้านพิกเซล , มีแอพพลิเคชั่นไว้ดูผ่านมือถือได้  
2.กล้อง CCTV จำนวน  6  ตัว  ขนาดเลนไม่น้อยกว่า 2.8  มิล , แสดงผลวีดโีอเฟรมเรได้สูงถึง  30 
ต่อนาท ีระยะอินฟาเรท 30  เมตร  มีไมโครโฟนบันทึกเสียง  สามารถกันน้ำและฝุ่นละอองได้  สามารถ
รับความละเอียดภาพกล้องได้ถึง 5  ล้านพิกเซล                                        
3.ฮาร์ตดิส  จำนวน  1  เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า  2 TB  
4.บาลัน   จำนวน  6   ตัว  
5.กล่องกันน้ำ   จำนวน  6  กล่อง  
6. สายนำสัญญาณ   จำนวน  150  เมตร  

  -รายการใหม่   
1.เครื่องบันทึก   จำนวน  1 เครื่อง  เทคโนโลยีภาพสามารถรองรับกล้องได้ถึง 5 ระบบ , มีพอร์ต 
UHB 2  พอร์ต , HDMI-1 มีพอร์ต VGA 1 พอร์ต , มีพอร์ตแลนด์ 1 พอร์ต , มีพอร์ตเสียงเข้า 1 พอร์ต 
มีพอร์ตเสียงออก 1 พอร์ต  รองรับสัญญาณภาพ  6 พอร์ต , รองรับฮาร์ดดิส  10 TB ได้ 1 ลูก ,
รองรับความละเอียดภาพกล้องได้ถึง 5 ล้านพิกเซล , มีแอพพลิเคชั่นไว้ดูผ่านมือถือได้  
2.กล้อง CCTV จำนวน  6  ตัว  ขนาดเลนไม่น้อยกว่า 2.8  มิล , แสดงผลวีดโีอเฟรมเรได้สูงถึง  20 
ต่อนาท ีระยะอินฟาเรท 20  เมตร  มีไมโครโฟนบันทึกเสียง  สามารถกันน้ำและฝุ่นละอองได้  สามารถ
รับความละเอียดภาพกล้องได้ถึง 5  ล้านพิกเซล                                        
3.ฮาร์ตดิส  จำนวน  1  เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า  2 TB  
4.บาลัน   จำนวน  6   ตัว  
5.กล่องกันน้ำ   จำนวน  6  กล่อง  
6. สายนำสัญญาณ   จำนวน  150  เมตร  

3.2.2  แผนงานการศึกษา    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - รายการชุดกล้อง  cctv ขนาดกล้อง 6 ตัว จำนวน 1  ชุดๆ 
ละ  25,150 บาท   โดยมีคุณลักษณะดังนี้   
รายการเดิม  
1.เครื่องบันทึก   จำนวน  1 เครื่อง  เทคโนโลยีภาพสามารถรองรับกล้องได้ถึง 5 ระบบ , มีพอร์ต 
UHB 2  พอร์ต , HDMI-1 มีพอร์ต VGA 1 พอร์ต , มีพอร์ตแลนด์ 1 พอร์ต , มีพอร์ตเสียงเข้า 1 พอร์ต 
มีพอร์ตเสียงออก 1 พอร์ต  รองรับสัญญาณภาพ  6 พอร์ต , รองรับฮาร์ดดิส  10 TB ได้ 1 ลูก ,
รองรับความละเอียดภาพกล้องได้ถึง 5 ล้านพิกเซล , มีแอพพลิเคชั่นไว้ดูผ่านมือถือได้  
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2.กล้อง CCTV จำนวน  6  ตัว  ขนาดเลนไม่น้อยกว่า 2.8  มิล , แสดงผลวีดโีอเฟรมเรได้สูงถึง  30 
ต่อนาท ีระยะอินฟาเรท 30  เมตร  มีไมโครโฟนบันทึกเสียง  สามารถกันน้ำและฝุ่นละอองได้  สามารถ
รับความละเอียดภาพกล้องได้ถึง 5  ล้านพิกเซล                                        
3.ฮาร์ตดิส  จำนวน  1  เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า  2 TB  
4.บาลัน   จำนวน  6   ตัว  
5.กล่องกันน้ำ   จำนวน  6  กล่อง  
6. สายนำสัญญาณ   จำนวน  150  เมตร  

  -รายการใหม่    
1.เครื่องบันทึก   จำนวน  1 เครื่อง  เทคโนโลยีภาพสามารถรองรับกล้องได้ถึง 5 ระบบ , มีพอร์ต 
UHB 2  พอร์ต , HDMI-1 มีพอร์ต VGA 1 พอร์ต , มีพอร์ตแลนด์ 1 พอร์ต , มีพอร์ตเสียงเข้า 1 พอร์ต 
มีพอร์ตเสียงออก 1 พอร์ต  รองรับสัญญาณภาพ  6 พอร์ต , รองรับฮาร์ดดิส  10 TB ได้ 1 ลูก ,
รองรับความละเอียดภาพกล้องได้ถึง 5 ล้านพิกเซล , มีแอพพลิเคชั่นไว้ดูผ่านมือถือได้  
2.กล้อง CCTV จำนวน  6  ตัว  ขนาดเลนไม่น้อยกว่า 2.8  มิล , แสดงผลวีดโีอเฟรมเรได้สูงถึง  30 
ต่อนาท ีระยะอินฟาเรท 20  เมตร  มีไมโครโฟนบันทึกเสียง  สามารถกันน้ำและฝุ่นละอองได้  สามารถ
รับความละเอียดภาพกล้องได้ถึง 5  ล้านพิกเซล                                        
3.ฮาร์ตดิส  จำนวน  1  เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า  2 TB  
4.บาลัน   จำนวน  6   ตัว  
5.กล่องกันน้ำ   จำนวน  6  กล่อง  
6. สายนำสัญญาณ   จำนวน  150  เมตร  
 
 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่    
นายพชร  อัครอังสุนาก กระผมนายพชร  อัครอังสุนาก  สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 14  กระผมขอสอบถามว่า  เหตุใดถึงลด 
  คุณลักษณะของกล้องลงครับ  
จ.อ.ธนวุฒิ  พึ่งกุศล  สวัสดีครับกระผม จ.อ.ธนวุฒิ   พ่ึงกุศล   หัวหน้าสำนักปลัด   ขอชี้แจงกรณีเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 

งบประมาณ  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  ละแผนงานการศึกษาครับ   เนื่องจากการแสดงผลตั้งไว้ใน
เบื้องต้นเฟรมเรได้สูงถึง  30 ต่อนาที  แต่เนื่องจากราคาที่กำหนดไว้  ไม่สามารถสืบราคาท้องตลาดที่
สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ครับ   เพราะฉนั้นจึงขอลดรายละเอียดคุณลักษณะบางรายการลงคือ แสดงผล
วีดีโอเฟรมเรได้สูงถึง 30 ต่อนาที  เปลี่ยนเป็นแสดงผลวีดีโอเฟรมเรได้สูงถึง  20 ต่อนาที    ถึงจะ
สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ครับ  

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีผมขอมติเห็นชอบให้พิจารณาโอน 
  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยการยกมือครับ   
มติที่ประชุม   มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์    23   เสียง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 
  4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ อบต. ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่   ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 



  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 : องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นไร่ 37 

 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่   และได้กำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ โดยให้ผู้ที่จะขอแปรญัตติ เสนอคำแปรญัตติต่อประธานกรรมการแปรญัตติฯ 
ตั้งแต่วันที่ 16-18 สิงหาคม 2564  ระหว่างเวลา 8.30– 16.30 น.  ในคราวประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านไร่  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564  นั้น  คณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านไร่   ได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ให้ผมตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2564 และ
ผมได้จัดส่งรายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว  เมื่อ
วันที่ 20  สิงหาคม 2564  เช่นเดียวกัน สำหรับการประชุมสภาฯ ในวาระฯ นี้ ผมขอเชิญประธาน
กรรมการแปรญัตติฯ ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ทราบอีกครั้ง ขอเชิญครับ 

นายบุญเรือง  เปียกสันเทียะ เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ   กระผมนายบุญเรือง  เปียกสันเทียะ  ประธานคณะกรรมการ 
  แปรญัตติฯ ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ดังนี้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุก 
  ท่านได้มาปฏิบัติหน้าที่โดยพร้อมเพรียงกัน ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา  

8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  
ผลปรากฏว่า ไม่มีผู ้ประสงค์จะขอเสนอคำแปรญัตติต่อประธานกรรมการแปรญัตติฯ แต่อย่างใด 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่านจึงได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคำแปรญัตติฯในวันที่  19 สิงหาคม  
2564 เวลา 10.0 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  อำเภอเทพสถิต   จังหวัด
ชัยภูมิ   โดยไม่มีผู้ขอเสนอคำแปรญัตติต่อประธานกรรมการแปรญัตติฯ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ทุกท่านได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านไร่  ด้วยความละเอียด รอบคอบ และคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและ
ประชาชนเป็นสำคัญ พร้อมทั้งมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่   ไว้ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จำนวน 
3 เสียง 
 
 

นายมนตรี  สถิรานุวัฒน์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 
เลขานุการสภาฯ   ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  

   ข้อ 51 “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปร
ญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน
ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้
เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก” 

ประธานสภาฯ อบต.  ขอบคุณประธานกรรมการแปรญัตติฯ ครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะสอบถาม 
    ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพ่ิมเติมหรือไม่   (รอสักครู่)  
   หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ ่มเติม ผมขอมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมของร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านไร่   ไว้ตามความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ  จำนวน  23  เสียง  
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   4.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  วาระที่ 3 ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติ 

ประธานสภาฯ อบต.   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯ ที่เก่ียวข้องครับ  
นายมนตรี  สถิรานุวัฒน์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 
เลขานุการสภาฯ    ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  

   ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ
ได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่า
จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ประธานสภาฯ อบต.  ตามท่ีสภาฯ   ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่   และเห็นชอบให้คงร่างเดิมของร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านไร่  ไปแล้วนั้น ในวาระฯ นี้ เป็นวาระที่ 3 ขั้นการตราเป็นข้อบัญญัติ ผมจึงขอมติจากที่ประชุม 
สภาฯ ว่าจะเห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  หรือไม่ครับ 

มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบ  จำนวน   23   เสียง   
    ไม่เห็นชอบ    จำนวน .....-......เสียง   
    งดออกเสียง   จำนวน .....-......เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   4.3  พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ประธานสภาฯ อบต. ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่   ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 
 ๒๕๖6-๒๕70) ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว7467  ลงวันที่  ๑4  ธันวาคม 
 ๒๕๖3  เรื่องแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 

2570)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีกลุ่มจังหวัด เพ่ือการบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ   ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้
พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) ให้ความเห็นชอบในการประชุมสภาสมัย
สามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/๒๕๖4 ในวันนี้ครับ    

นายมนตรี   สถิรานุวัฒน์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่   เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
(เลขานุการสภา) ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  มาตรา  
 69/1   และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ 18 

 กำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่น  กรณีเทศบาล  องค์การบริหารส่วนตำบล   เมืองพัทยา  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม
ก่อนปีงบประมาณถัดไป   โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570)  จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  

 ได้พิจารณาตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่านแล้วนะครับ  (ตามเอกสารแนบ) 
ประธานสภาฯ อบต.  ให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ตรวจรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) ว่าม ี
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 ความถูกต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ผมให้เวลาดูรายละเอียด  ๑๕  นาทีนะครับ  
 (เมื่อครบ ๑๕ นาที ) 
ประธานสภาฯ อบต. “มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรหรือไม่ หรือจะแก้ไขอะไรอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอความ 
 เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) โปรดยกมือ” 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  จำนวน   23   เสียง   
 
ระเบียบวาระท่ี  6    เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)  
นายพชร   อัครอังสุนาค   กระผมนายพชร   อัครอังสุนาก   สมาชิก อบต.หมู่ที่ 14  ขอสอบถามไปถึงคณะผู้บริหารพูด 

เรื่องประปา  หมู่ที่  14 เรื่องการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านวักวาง หมู่ที่ 14  ครับ ว่าได้ทำ
ประชาคมให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่   มาบริหารจัดการเองของฝากเรื่องนี้ครับ   

บุญเรือง  เปียกสันเทียะ  กระผมนายบุญเรือง  เปียกสันเทียะ  สมาชิก อบต. หมู่ที่  6  ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร   
เจ้าหน้าที่ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนสามารถ
ดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (สายบ้านวังใหม่ – บ้านวังอ้ายคง)   
ได้สำเร็จลุล่วงในวันนี้ครับ    
 
 

นายบุรี   บุตะเขียว  กระผมนายบุรี   บุตะเขียว  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13  ขอสอบถามไปยังคณะผู้บริหาร  
เนื่องจากมีชาวบ้านสอบถามมา  กรณีรถสำนักงานฟอร์ด  จอดซ่อมเป็นเวลานานแล้ว   
ยังไม่ทำการซ่อมไม่เสร็จไม่ทราบว่าติดปัญหาอุปสรรค์ปัญหาอะไรหรือไม่ครับ   

นายกฤษณพงษ์  กำเนิดกาญจน์ กระผมเลขานุการนายก  ขอชร้แจงกรณีการซ่อมรถยนต์สำนักงานดังนี้ครับว่า คณะ 
ผู้บริหารได้ปรึกษาหารือกันแล้วว่า  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จะนำรถสำนักงานเข้าซ่อมที่ศูนย์
รถยนต์ฟอร์ดครับ  เนื่องจากว่าร้านซ่อมในปัจจุบัน  ไม่มีอะไหล่ในการซ่อมบำรุงครับ   

นายบุรี  บุตะเขียว เสนอปิดประชุม 
นายสุรพล  ฮวบขุนทด  “รับรอง” 
นายเกียรติศักดิ์  ทองสุข  “รับรอง”  
ปิดประชุมเวลา 13.30 น. 
 
 

(ลงชื่อ)           มนตรี  สถิรานุวัฒน์             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                (นายมนตรี  สถิรานุวัฒน์) 

                 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
 
 

 
(ลงชื่อ)          อุดมทรัพย์   ทิพย์อักษร     ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                   

         (นายอุดมทรัพย์   ทิพย์อักษร) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
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(ลงชื่อ)      ดวงแข    บรรจงปรุ       ประธานตรวจรายงานการประชุม 

                       (นางดวงแข    บรรจงปรุ)  
                                                                   สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ 
 
 
                                            (ลงชื่อ)     พชร    อัครอังศุนาก      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                    (นายพชร    อัครอังศุนาก)  
                                                               สมาชกิ อบต. หมู่ที่ ๑๔ 
 
 

(ลงชื่อ)     นุรักษ์    กลับสูงเนิน     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายนุรักษ์    กลับสูงเนิน )  

                                                               สมาชกิ อบต. หมู่ที่ ๑๐    
 
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้  ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้ง
ที่ 1  เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  2564  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ    
 
            

(ลงชื่อ)             อุดมทรัพย์   ทิพย์อักษร                       
    (นายอุดมทรัพย์   ทิพย์อักษร) 

        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ครั้งที่  ๑/๒๕๖4   วันที่  13  สิงหาคม  ๒๕๖4  เวลา  16.๐๐  น. 

ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่      
 
ผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล  ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายบุญเรือง    เปียกสันเทียะ  คณะกรรมการแปรญัตติ บุญเรือง    เปียกสันเทียะ 
๒ นายพชร   อัครอังสุนาก  คณะกรรมการแปรญัตติ พชร   อัครอังสุนาก 
๓ นายบุรี   บุตะเขียว   คณะกรรมการแปรญัตติ บุรี   บุตะเขียว  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล  ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายมนตรี   สถิรานุวัฒน์  เลขานุการสภาฯ มนตรี   สถิรานุวัฒน์ 

 
เปิดประชุม  ๑6.๐๐  น. 
นายมนตรี   สถิรานุวัฒน์  เรียนท่านคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ทุกท่าน   วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการ 
เลขานุการสภาฯ  แปรญัตติฯ ครั้งแรก และเม่ือคณะกรรมการได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมจึงขอเปิดการประชุม

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบ้านไร่  ณ  บัดนี้  และขอเชิญนายพชร  อัครอังสุนาก   
กรรมการผู้ซึ่งมีอาวุโสสูงสุดทำหน้าที่ประธานในการประชุมฯ (ชั่วคราว)  เพื่อให้ที่ประชุมเลือก
ประธานคณะกรรมการฯ และเลขานุการฯต่อไป ขอเชิญครับ 

นายพชร  อัครอังสุนาก    ขอบคุณนายมนตรี   สถิรานุวัฒน์    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานกรรมการฯ    บ้านไร่  ครับเพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาต่อไป  กระผมขอดำเนินการประชุมฯ  
(ชั่วคราว)     ต่อเลยนะครับ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม 

จากการประชุมสภาฯ   ที่ผ่านมาได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติทีละคน  ซึ่งสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านไร่   ได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  จำนวน  3  ท่านในวันนี้   ซึ่งได้
กำหนดระยะเวลาในการยื่นคำแปรญัตติ ระหว่างวันที่  14-18  สิงหาคม   2564  ตั้งแต่เวลา   
๐๘.๓๐  น. – ๑๖.๓๐  น.  ขอแจ้งให้คณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน  มารอรับคำแปรญัตติ  ณ  
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  ด้วยนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒      เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ 
    - ไม่มี – 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓      เรื่องเพื่อทราบ 
    - ไม่มี – 
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ระเบียบวาระท่ี ๔     เรื่องเพื่อพิจารณา 

  ๔.๑   การเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

นายพชร อัครอังสุนาก    เรียนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ตามระเบียบวาระฯ ดังกล่าว   กระผมขอให้ 
ประธานกรรมการฯ   คณะกรรมการฯ ทุกท่านเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการ 
(ชั่วคราว)    แปรญัตติฯ  ขอเชิญครับ 
นายบุรี   บุตะเขียว    เรียนประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  กระผมขอเสนอนายบุญเรือง  เปียกสันเทียะ     
กรรมการฯ     เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ 
นายพชร  อัครอังสุนาก   ขอผู้รับรอง  ๒ คนคะ  โดยมีผู้รับรอง 
    คนที่ ๑  นายพชร  อัครอังสุนาค   
    คนที่ ๒  นายบุรี   บุตะเขียว     
ประธานกรรมการฯ   มีคณะกรรมการฯ ท่านใดประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นประธาน 
(ชั่วคราว)     คณะกรรมการแปรญัตติอื่นอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี กระผมถือว่าที่ประชุมฯเห็นชอบให้ 

    นายบุญเรือง  เปียกสันเทียะ  เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ และขอดำเนินการ
ประชุมต่อครับ  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

  ๔.๒  การเลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

นายบุญเรือง  เปียกสันเทียะ  ขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ คัดเลือกให้เป็น  
ประธานกรรมการฯ   ประธานกรรมการแปรญัตติ ในครั้งนี้  ดิฉันในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอ

ดำเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระฯ ที่ ๔.๒ การเลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ครับ ขอให้คณะกรรมการฯ ทุก
ท่านเสนอชื่อสมควรได้รับเลือกเป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

นายพชร  อัครอังสุนาก    เรียนประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ผมขอเสนอ  นายบุรี  บุตะเขียว   
(กรรมการฯ)    เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ   
ประธานกรรมการฯ   ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ    โดยมีผู้รับรอง  
   คนที่ ๑. นายบุญเรือง  เปียกสันเทียะ   

คนที่ ๒. นายพชร  อัครอังสุนาก   
มีคณะกรรมการฯ ท่านใดประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
แปรญัตติอื่นอีกหรือไม่ค่ะ  เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายบุญเรือง  เปียกสันเทียะ  มีคณะกรรมการฯ ท่านใดประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นเลขานุการ 
ประธานกรรมการฯ   คณะกรรมการแปรญัตติอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมถือว่าที่ประชุมฯ เห็นชอบให้ 

นายบุรี   บุตะเขียว เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ และขอดำเนินการประชุมต่อ
ครับ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
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๔.๓ การกำหนดนัดหมายประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื่อพิจารณาคำแปรญัตติร่าง  
ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

นายบุญเรือง เปียกสันเทียะ  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบ้านไร่    ได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง 
ประธานกรรมการฯ    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   ขององค์การ 

บริหารส่วนตำบลบ้านไร่ และได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ โดยให้ผู้ที่จะขอแปรญตัติ 
เสนอคำแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตั้งแต่วันที่ 14-๑8 สิงหาคม  ๒๕๖4  
ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐  น.  นั้น  กระผมจึงขอให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน
มาพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่   อำเภอเทพสถิต จังหวัด
ชัยภูมิ ตามวันและเวลาข้างต้น และขอนัดหมายคณะกรรมการแปรญัตติฯ   ทุกท่านให้ร่วม
ประชุมเพื่อพิจารณาคำแปรญัตติ  ในวันที่  ๑9  สิงหาคม  ๒๕๖4 เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ  ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  
อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ    

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕       เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นายบุญเรือง  เปียกสันเทียะ  มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ ท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องใด ๆ ต่อที่ประชุมอีก 
ประธานกรรมการฯ   หรือไม่ครับ (รอสักครู่) หากไม่มี  กระผมขอชี้แจงดังนี้ครับ 
    วันที่  ๑4-๑8   สิงหาคม  ๒๕๖4  ตั้งแต่เวลา   ๐๘.๓๐  น. – ๑๖.๓๐  น.  ขอแจ้งให้ 

คณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน   มารอรับคำแปรญัตติ  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านไร่ด้วยครับ   และวันที่  19   สิงหาคม  2564   เวลา 10.00   น.    มาพิจารณาคำแปร
ญัตติพร้อมกัน  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ปิดประชุมครับ 

 
ปิดประชุม  เวลา 17.๐๐ น. 
 
     ลงชื่อ         บุรี   บุตะเขียว         ผู้จดรายงานการประชุม  
                ( นายบุรี   บุตะเขียว ) 
        เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
 
 
     ลงชื่อ บุญเรือง   เปียกสันเทียะ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
             (นายบุญเรือง   เปียกสันเทียะ) 
           ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
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บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแปรญัตติ 
วันที่  16   สิงหาคม   2564    

ณ   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่   
ลำดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ  

1 นายบุญเรือง    เปียกสันเทียะ     
2 นายพชร   อัครอังสุนาก     
3 นายบุรี   บุตะเขียว      

 
 
 

บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแปรญัตติ 
วันที่  17   สิงหาคม   2564    

ณ   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่   
ลำดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ  

1 นายบุญเรือง    เปียกสันเทียะ     
2 นายพชร   อัครอังสุนาก     
3 นายบุรี   บุตะเขียว      

 
 
 

บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแปรญัตติ 
วันที่  18   สิงหาคม   2564    

ณ   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่   
ลำดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ  

1 นายบุญเรือง    เปียกสันเทียะ     
2 นายพชร   อัครอังสุนาก     
3 นายบุรี   บุตะเขียว      
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รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
ครั้งที่  ๒/๒๕๖3  วันที่  19  สิงหาคม  ๒๕๖4  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่      
 

ผู้เข้าประชุม 
ที ่ ชื่อ – สกุล  ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญเรือง    เปียกสันเทียะ  ประธานกรรมการ บุญเรือง    เปียกสันเทียะ 
2 นายพชร   อัครอังสุนาก  กรรมการ พชร   อัครอังสุนาก 
3 นายบุรี   บุตะเขียว   กรรมการ/เลขานุการ  บุรี   บุตะเขียว  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล  ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายกรานต์    เขตจันทึก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  กรานต์    เขตจันทึก 
๒ นายมนตรี   สถิรานุวัฒน์  เลขานุการสภาฯ มนตรี   สถริานุวัฒน์ 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
นายบุรี    บุตะเขียว    เรียนท่านคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน  วันนี ้เป็นการประชุมคณะกรรมการแปร
(กรรมการ/เลขา)  ญัตติฯครั้งท่ี ๒/๒๕๖4 และเม่ือคณะกรรมการได้มาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอ 

เรียนเชิญประธานกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เป็นประธานการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญ
ครับ 

นายบุญเรือง เปียกสันเทียะ     ขอบคุณเลขานุการกรรมการแปรญัตติฯ ครับเพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาต่อไปกระผม 
(ประธานกรรมการ)   ขอเปิดประชุมและดำเนินการประชุมฯ ครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม 

นายบุญเรือง  เปียกสันเทียะ  ๑.๑ คำสั่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ที่๑/๒๕๖4 ลงวันที่๑3 สิงหาคม ๒๕๖4 
(ประธานกรรมการ) ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  ได้มีคำสั่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 บ้านไร่ ที่ ๑/๒๕๖4  ลงวันที่ 13  สิงหาคม ๒๕๖4 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านไร่  โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  ตามข้อ ๕๙ ข้อ ๖๐ ข้อ ๖๑ 
ข้อ ๑๐๘ ข้อ ๑๑๐ ข้อ ๑๑๒ ข้อ ๑๑๓ ข้อ ๑๑๔ ข้อ ๑๑๕ และข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ การประชุมฯ ในวันนี้จึงเป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาคำแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านไร่  ครับ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ 

๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖4 เมื่อวันที ่13 
สิงหาคม ๒๕๖4 

นายบุญเรือง  เปียกสันเทียะ    ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖4  เมื่อวันที่  13  
(ประธานกรรมการ)  สิงหาคม ๒๕๖4  ที่ผ่านมา จึงขอให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านพิจารณารายละเอียดของ 

รายงานการประชุมฯ ดังกล่าว หากคณะกรรมการแปรญัตติฯ ท่านใดประสงค์แก้ไขรายงานการ
ประชุมฯ ดังกล่าว ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอเรียนเชิญครับ  (รอสักครู่) 

หากไม่มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ ท่านใดประสงค์ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว 
กระผมขอมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖4  เมื่อวันที่ 
13  สิงหาคม ๒๕๖4 ครับ 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว จำนวน ๓ เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
    - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    ๔.๑ การพิจารณาคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่   
นายบุญเรือง เปียกสันเทียะ ตามระเบียบการประชุมของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
(ประธานกรรมการ)   ท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอ 

ร่างข้อบัญญัตินั้น ร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งบันทึกความเห็นยื่นต่อปราน
สภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุ ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือ
ข้อความใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น 
ประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และ
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั ่วโมงก่อน
ประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจาณาเป็นการเร่งด่วน 
- ตามท่ีสภา อบต.บ้านไร่ แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติและได้มอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้  ซึ่งกรรมการฯ
แต่ละท่านได้นำไปศึกษา และพิจารณาแล้ว ตามร่างข้อบัญญัติฯที่ได้แจกไป จึงขอให้กรรมการ
ทุกท่านร่วมกันพิจารณาตามเสนอคำแปรญัตติต่อไป 
- เนื ่องจากเมื ่อวันที่  14-18  สิงหาคม  2564   ตั ้งแต่เวลา   08.30-16.30  น. ณ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่   ที่ผ่านมาไม่มีสมาชิกสภา อบต.บ้านไร่ หรือผู้บริหาร อบต.
บ้านไร่  เสนอคำแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตามเวลาที่กำหนดนั้น 
- ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ร่วมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖5 

คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ร่วมตรวจสอบและพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 โดยละเอียด และไม่มีผู้มาเสนอคำแปรญัตติ 
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นายพชร  อัครอังสุนาก เมื่อพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
(ประธานกรรมการ)  ๒๕๖5 โดยละเอียดแล้ว  และไม่มีผู้มาเสนอคำแปรญัตติ ขอมติที่ประชุมคณะกรรมการแปร

ญัตติ ว่าจะให้คงร่างเดิมไว้โดยไม่มีการแก้ไขหรือไม่ โดยขอมติที่ประชุม 
- ผู้ใดเห็นควรเห็นชอบให้คงร่างเดิมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4  ไว้โดยไม่มีการแก้ไขใดๆ ทั้งสิ้น ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบคะแนนเสียง  ๓  คะแนน 
นายบุญเรือง  เปียกสันเทียะ ผลปรากฏว่าผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ 
(ประธานกรรมการ)      พ.ศ. ๒๕๖5  ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ๓  คะแนน 

จึงถือว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ได้ผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ ให้คงร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไข เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะ
ได้รายงานผลการประชุมฯ และคืนร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวมอบให้ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านไร่  ภายในวันที่  19  สิงหาคม ๒๕๖4 ตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่   ได้พิจารณาในวาระท่ี ๒ และท่ี ๓ ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ(ถ้ามี) 
นายบุญเรือง  เปียกสันเทียะ มีคณะกรรมการแปรญัตติท่านใด มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรหรือไม่   ขอเชิญ 
(ประธานกรรมการ) ได้ครับถ้าไม่มี    ขอขอบคุณ   คณะกรรมการแปรญัตติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่เสียสละ

เวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้   ขอบคุณครับ     
ปิดประชุมเวลา  11.๐๐ น. 
 
 
                           ลงชื่อ      บุรี   บุตะเขียว           ผู้จดรายงานการประชุม 

                                           ( นายบุรี   บุตะเขียว  ) 
                                     เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

 
 

                           ลงชื่อ บุญเรือง   เปียกสันเทียะ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          ( นาบุญเรือง   เปียกสันเทียะ  ) 

          ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
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หนังสือแถลงในที่ประชุม 
 

ข้าพเจ้านายบุญเรือง   เปียกสันเทียะ     ขอแถลงรายงานผลการประชุมดังนี้  
 
เรียน    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
 

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  ได้กำหนดระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติให้คณะกรรมการ 
แปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  19สิงหาคม  
๒๕๖4   และให้ส่งคืนประธานสภา อบต.บ้านไร่ ภายในวันที่  19 สิงหาคม  ๒๕๖4  เพ่ือนำเสนอต่อสภา อบต.บ้านไร่ ในวันที่  ๒
5  สิงหาคม  ๒๕๖4   เพ่ือพิจารณาในวาระท่ี ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไปนั้น  
 

บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้ดำเนินการประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เสร็จสิ้นเรียบร้อย เมื่อวันที่  19   สิงหาคม  ๒๕๖4  ซึ่งผลการพิจารณาแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวนั้น ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก ๓ คะแนน  ให้คงร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไข จึงถือว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ได้ผ่าน การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ มีรายละเอียดตามบันทึกรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ที่ส่งให้สมาชิกทราบแล้วนั้น  

 

เห็นควรเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  เพื่อพิจารณาใน 
วาระท่ี ๒ และวาระท่ี ๓ ต่อไป 
 
      
  
                                                        บุญเรือง   เปียกสันเทียะ 

                           ( นายบุญเรือง   เปียกสันเทียะ) 
                           ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

 
 

 
 
 

 


