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ของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้ยบง 
อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหวยบง

อําเภอดานขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 69,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 19,584,570 บาท
งบกลาง รวม 19,584,570 บาท

งบกลาง รวม 19,584,570 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรารอยละ 5
 ของคาจางพนักงานจาง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแกไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
(สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 13,740,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผู
สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวน ที่ได
ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แลว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพ รายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผูสูง
อายุ โดยผูสูงอายุ 60-69 ปี จะไดรับ 600 บาท อายุ 70-79
  ปี จะไดรับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะไดรับ 800 บาท และ
อายุ 90 ปีขึ้นไป จะไดรับ 1,000 บาท เวนแตในสวนของเงินเพิ่ม
เติมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามขอ 18(2) แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548 ที่ไดดําเนิน
การใหกับรายเดิมมากอน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการ
จายเบี้ย  ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2552 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 181
 ลําดับที่ 1 
(สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,868,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการใหแกผูพิการที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑที่กําหนด ที่ไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียน
เพื่อรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แลว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปี  ขึ้นไป ไดรับเบี้ยความพิการคน
ละ 800 บาทตอเดือน(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25
 พฤศจิกายน 2557) และคนพิการ ที่มีอายุต่ํากวา 18 ปี คน
ละ 1,000 บาทตอเดือน(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28
 เมษายน 2563) เวนแตในสวนของเงินเพิ่มเติมที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินการตามขอ 18(2) แหงระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ไดดําเนินการใหกับรายเดิมมา
กอน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
***(สําหรับหนังสือซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ “เงินอุด
หนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทาง
สังคมใหแกผูพิการและ   ทุพพลภาพ” นี้ กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจะแจงซักซอมฯ       เป็นประจํา ในชวงเดือน
มิถุนายน – กรกฎาคม ของทุกปี ใหปรับตามใหเป็นปัจจุบัน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 181
 ลําดับที่ 2 
(สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูป่วยเอดส ใหแกผูป่วย
เอดส ที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว และรายไดไม
เพียงพอตอ การยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผูอุปการะดูแล ไม
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยผูป่วยเอดสที่มีสิทธิจะ
ไดรับเบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาทตอเดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 181
 ลําดับที่ 3 
(สํานักปลัด)
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เงินสํารองจาย จํานวน 2,007,570 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
กรณี  การป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะ
เกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือด
รอนของประชาชนเป็นสวนรวม เชน การป้องกันและแกไขปัญหา
อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน(P.M 2.5)  เป็นตน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย           พ.ศ. 2550
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
     ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215
     ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.4
/ว 1453 ลงวันที่ 21 เมษายน 2554
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.4
/ว 4224 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
 0820.3/ว 1218 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565
 (ทุกสวนราชการ)
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 17,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่
ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดจราจร ป้ายจราจร กระจกทาง
โคง กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติก
ใสน้ํา เสาลมลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นตน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
(สํานักปลัด)

เงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น(สปสช.)

จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ ตามกฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่องหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ
.ศ. 2563
(กองสาธารณสุขฯ)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพื่อให
ความคุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญ
หายอันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจาง โดยคํานวณในอัตรา
รอยละ 0.2 ของคาจางทั้งปี (มกราคม – ธันวาคม)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 574,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น อัตรารอยละสอง  ของประมาณการรายรับทุกประเภทตามขอ
บัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี ยกเวน ประเภท
พันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศ/เงินบริจาคและเงินอุดหนุนไมตอง
นํามารวมคํานวณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับใน
งบประมาณรายจายประจําปี สมทบเขาเป็นกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 22
 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
(สํานักปลัด)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,705,120 บาท

งบบุคลากร รวม 7,051,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,144,600 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล   จํานวน 1 คน  อัตรา  21,120 บาทตอเดือน และรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน อัตราคน
ละ 11,610 บาทตอเดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คน อัตรา 1,900 บาทตอเดือน และรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน อัตราคนละ 950 บาทตอ
เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คน อัตรา 1,900 บาทตอเดือน และรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน อัตราคนละ 950 บาทตอ
เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน อัตรา 7,560 บาทตอเดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 2,430,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คน อัตรา 11,610 บาทตอเดือน รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน อัตรา 9,500 บาท
ตอเดือน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 23
 คน อัตราคนละ 7,560 บาทตอเดือน เลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน อัตรา 7,560 บาทตอเดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,906,420 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,376,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงใหแกเขาราชการ/พนักงาน
สวนทองถิ่น ตามแผนอัตรากําลัง 3 (ปีงบประมาณ 2564 - 2566
) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ดังนี้
1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับ
กลาง) จํานวน 1 อัตรา
2) หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 
จํานวน 1 อัตรา
3) นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา
4) นิติกร (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา
5) นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) จํานวน 2 อัตรา
6) นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา
7) เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนง ประเภทบริหาร
ทองถิ่น ระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดให
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น     อาจจายได พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 313  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564
- เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลใหไดรับเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนง นิติกร(พ.ต.ก.)
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(สํานักปลัด)

(สํานักปลัด)
เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล ประเภทบริหารทองถิ่น ระดับตน จํานวน 1 อัตรา หัวหนา
สวนราชการ ประเภทอํานวยการทองถิ่น ระดับตน จํานวน 1
 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
(สํานักปลัด)
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 323,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจางใหแกลูกจางประจํา ตามแผนอัตรากําลัง 3
 ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน ดังนี้
1) นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.3/ว 8 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 894,240 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง ประเภท พนักงานจาง
ตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ดังนี้
1) พนักงานขับรถยนต   จํานวน 1 อัตรา
2) คนงานประจํารถขยะ จํานวน 1 อัตรา
3) คนงานทั่วไป จํานวน 6 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา พนักงานจางทั่วไป จํานวน 6 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 4,555,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 875,200 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 590,000 บาท
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(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี        จํานวน 250,000 บาท 
เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีใหแกพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจาง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(2) คาตอบแทน อปพร.                จํานวน 70,000 บาท
    - เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปใหแกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติหนาที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบรอยตาม
กฎหมาย วาดวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2560
(3) คาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานการเลือกตั้ง  
จํานวน  50,000 บาท
- เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติ
หนาที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ทาย
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2563
(4) คาตอบแทนคณะกรรมการผูรับผิดชอบในการจัดซื้อจัด 
จาง จํานวน 220,000 บาท 
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจาง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจางที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจางออก
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แบบหรือควบคุมกอสราง
- หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยไดรับ
อนุมัติจากผูบริหารทองถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)

คาเชาบาน จํานวน 192,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหแกขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น
ที่มีสิทธิไดรับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
(สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 88,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก ขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น ที่มีสิทธิไดรับตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2563
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 2,415,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร ,    คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ , คาซักฟอก , คา
กําจัดขยะหรือ     สิ่งปฏิกูล , คาระวางบรรทุก , คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) , คาโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ , คาธรรมเนียมตางๆ , คาเบี้ยประกัน , คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา , คาจางเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจางที่ปรึกษา คาจางออกแบบ คารับรองแบบ คาจาง
ทําระบบแผนที่ภาษี คาจางทนายความ , คาจางผูเชี่ยวชาญ
บัญชี , คาจางปรับปรุงโดเมน website , คาตรวจวินิจฉัยโรค คา
ทําหมันสัตว , คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง , คาจาง
เหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอ
สราง , คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในอาคาร , คาติดตั้งประปาเพื่อใชใน
อาคาร , คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆติดตั้งโทรศัพท ยกเวน
คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพทภายใน , คาติด
ตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและสิ่งกอสราง) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
     ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
     ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 75,000 บาท

1) คาเลี้ยงรับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น)     จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองที่สามารถเบิกคาใชจายไดสําหรับ
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กรณีหนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเขามาดูงานหรือเยี่ยม
ชม หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลง
ขาว การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาค โดยจายเป็นคาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหาร และคาบริการอื่นๆที่จําเป็น ตาม
กฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) คาใชจายในการประชุมราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการประชุมราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เป็นการประชุมที่เกี่ยวของกับภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําผลจากการ
ประชุม ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพื่อรับทราบนโยบายในการทํางาน ประชุมชี้แจงหลัก
เกณฑตางๆ หรือซักซอมความเขาใจในระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับ
ทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาขอยุติ ประสาน
งานหรือแกไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวมกัน ดังนี้
  1) การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
  2) การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํา
งานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่ง
การ กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
  3) การประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้ง
ขึ้น
  4) การประชุมประชาคมหมูบานเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
  5) การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
  6) การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ
  7) การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและใหหมายรวมถึงการประชุมราชการทาง
ไกลผานดาวเทียม เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารใน
กรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหารที่สามารถเบิกจายไดและ
เกี่ยวของกับภารกิจ รวมถึงคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการจัดประชุม
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
(สํานักปลัด)

(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการ
เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

(3) คาพวงมาลัย ชอดอกไม และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินคาพานพุมดอกไม พานพุมเงินพุมทอง กรวย
ดอกไม พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวง
มาลา สําหรับวางอนุสาวรีย หรือใชในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ 
- ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16
 กันยายน 2553 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0407/ว 1284
 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)

(4) คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิก
สภาทองถิ่น กรณีการจัดการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง เชน คา
ใชสอยศูนยประสานงานการเลือกตั้ง คาใชจายในการจัดประชุมที่
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง คาพิมพบัตรเลือกตั้ง คาจัดสถานที่ คาไฟฟ้า
และคาทําความสะอาดหนวยเลือกตั้ง และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2
/ว4049  ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
(สํานักปลัด)

(5) โครงการกิจกรรม 5 ส จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกิจกรรม 5 ส
. เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย และคา
ใชจาย อื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)
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(7) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรทองถิ่นและผูนําชุมชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรทองถิ่นและผูนําชุมชน เชน  คาวิทยากร  คา
สถานที่  คาวัสดุ อุปกรณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาพาหนะ  คาป้าย  และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น ใน
โครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 151 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

(8) โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรทองถิ่นและผูนํา
ชุมชน

จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานของบุคลากรทองถิ่นและผูนําชุมชน เชน  คาวิทยากร  คา
อาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คา
เอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุ อุปกรณ  คาป้าย  และคาใชจายอื่น ๆ ที่
จําเป็น ในโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 182 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)
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(9) โครงการสงเสริมและใหความรูดานกฎหมายเบื้องตนในชีวิต
ประจําวันสําหรับประชาชน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและใหความ
รูดานกฎหมายเบื้องตนในชีวิตประจําวันสําหรับ
ประชาชน  เชน  คาวิทยากร  คาสถานที่  คาอาหาร  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาพาหนะ  คาเอกสารสิ่งพิมพ คา
วัสดุ อุปกรณ  คาป้าย  และคาใช
จายอื่นๆ ที่จําเป็น ในโครงการ ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 151 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)

คาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการใหความชวยเหลือประชาชนที่ไดรับ
ความเดือดรอนหรือไมสามารถชวยเหลือตัวเองไดในการดํารง
ชีพ โดยอาจใหเป็นสิ่งของหรือจายเป็นเงินหรือการจัดบริการ
สาธารณะ เพื่อใหการชวยเหลือประชาชนในระดับเขตพื้นที่หรือ
ทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 180 ลําดับที่ 10
(สํานักปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565   
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 900,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ตน อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตระแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน, แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตางๆ ที่ใชในสํานักงาน มู
ลี่, มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระ
พุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้ง
ในสํานักงาน ผาใบเตนทขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผง
กั้นหองแบบรื้อถอนได(Partition) 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปริ้นท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจาการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รวมถึงรายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิ
เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่อง
ประจุไฟฟ้า โคมไฟ โทรโขง ไมชักฟิวส ไมคลอยพรอมเครื่องสง
สัญญาณ ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัด
รัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร
และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยส
คอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนต เบรกเกอร สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน ,จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ดอก
ลําโพง ฮอรนลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน 
อาทิเชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถวย
ชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
น้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิงขนม
ปัง กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้า รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํา
รอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ตูเก็บอุปกรณดับเพลิง สายยาง
ฉีดน้ํา ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบลอลาก อางลางจาน ถัง
น้ํา ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปู
โตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา อาหาร
เสริม (นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ประกันภัย คาภาษี คาติดตั้ง อาทิเชน ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวานมือ โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา หนากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งราน ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียวสังเคราะห ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปรง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อค
คลัตช ล็อคพวงมาลัย ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
หนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่
ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิล น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ    
น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่
ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแกว กระบอก
ตวง เบาหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข คีมถอน
ฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยา
ศาตร เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข) สําลีและผาพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายา
ตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแกว ลวดเชื่อมเงิน ถุง
มือ กระดาษกรอง จุกตางๆ สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร
หรือการแพทย หลอดเอกซเรย ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอก ควัน
กําจัดยุง  คลอรีน สารสม หนากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อ
โรค (แบบใชครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เคียว สปริง
เกอร(Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่
พรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตระแกรงรอนเบนโธส
 อวน(สําเร็จรูป) กระชัง มีดตัดตนไม ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว อาหารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา น้ํา
เชื้อพันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช    
เชน ใบมีด เชือก ผาใบหรือผาพลาสติก หนากากป้องกันแกส 
พิษ หัวกะโหลกดูดน้ําฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาภาษี คา
ขนสง คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล
ขอมูล (
Flash Drive Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Com
pactDisc, Digital Video Disc, ) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel MagneticTape,  Cassette Tape,  Cartridge Tape)  หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผลฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM 
คัตซีทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder) เป็นตน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
(สํานักปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 365,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช
จายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจของ
องคการบริหารสวนตําบลหวยบง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคา
ใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบลหวยบง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน คาโทรศัพทเคลื่อน
ที่ รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชา คาเชาเครื่อง เลขหมาย
โทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ ในกิจการขององคการบริหาร
สวนตําบลหวยบง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ , คาดวงตราไปรษณียากร , คา
เชาตูไปรษณีย , คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS)  ในกิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม  เชน คาโทรภาพ (โทร
สาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต การดและคาสื่อสาร
อื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  และให
หมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใช
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้ง
ตอปี) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ของ (ระบบ CLOUD, HOSTING)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 78,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 78,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

(1) เกาอี้สํานักงาน จํานวน 5,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน แบบพนักพิง มีที่พัก
แขน ปรับระดับสูง-ต่ําได มีลอเลื่อน ตัวละ 2,800 บาท จํานวน 2
 ตัว 
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

(2) เกาอี้สํานักงานแบบพนักพิงสูง จํานวน 24,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน แบบพนักพิงสูง มีที่พัก
แขน ปรับระดับสูง-ต่ําได มีลอเลื่อน ตัวละ 3,500 บาท จํานวน 7
 ตัว 
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 9/8/2565  19:06:29 หนา : 34/140



(3) ตูเก็บเอกสารกระจกใส 2 บานเลื่อน จํานวน 16,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารกระจกใส 2 บานเลื่อนเปิด-ปิด
ได หลังละ 4,200 บาท  จํานวน 4 หลัง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- บานเลื่อนกระจกใส 2 ประตู 
- มีแผนชั้นวางปรับระดับได 2 แผน 
- มีขนาดไมนอยกวา 3 ฟุต คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑ
อุตสาหกรรม (มอก.)
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด) 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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(1) เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่องๆละ 15,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
   - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียว
   - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
   - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 20 หนาตอนาที (ppm)
   - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 20
 หนาตอนาที (ppm)
   - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB
   - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได
   - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอย
กวา 1,200 x 1,200 dpi
   - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
   - สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
   - สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
   - สามารถยอและขยายได 22 ถึง 400 เปอรเซ็นต
   - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
   - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
   - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
(กองคลัง)
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เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานัก
งาน  (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
  -  มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก(4 core)และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
  - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB
  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวามีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
  - มีหนวยจัดเก็บขอมูลชนิด (SATA) หรือดีกวาขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
  - มี DVD – RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/ 1000 Base – T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ SUB 2.0 หรือดีกวาไมนอย
กวา 3 ชอง
  - มีแป้นพิมพและเมาส
  - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
(สํานักปลัด)
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งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

โครงการจางประเมินผลความพึงพอใจ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ
สาธารณะ ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 141  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางปฏิบัติการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ แก ขาราชการ พนักงานและลูกจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และหนังสือสํานักบริหารการคลังทองถิ่น (สน.คท
.)  ที่ มท 0808.4/ว 1301  ลงวันที่ 29 เมษายน 2548
 (สํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,075,605 บาท
งบบุคลากร รวม 1,844,405 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,844,405 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,502,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงใหแก ขาราชการ/พนักงาน
สวนทองถิ่น ตามแผนอัตรากําลัง 3 (ปีงบประมาณ 2564 - 2566
) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ดังนี้
1) ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ ตน) จํานวน 1
 อัตรา
2) นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)                   จํานวน 1 อัตรา
3) นักวิชาการจัดเก็บรายได (ปก./ชก.)         จํานวน 1 อัตรา
4) เจาพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)    จํานวน 1 อัตรา
5) เจาพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)                   จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง หัวหนาสวน
ราชการ ประเภท อํานวยการทองถิ่น ระดับตน จํานวน 1
 อัตรา ดังนี้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
(กองคลัง)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 288,125 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง ประเภท พนักงานจาง
ตามภารกิจ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 -
 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน ดังนี้
1) ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ                   จํานวน 1 อัตรา
2) ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี    จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
จาง ประเภท 
 พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 1,202,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 310,200 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 130,000 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี จํานวน 120,000 บาท 
เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีใหแกพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจาง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(2) คาตอบแทนคณะกรรมการผูรับผิดชอบในการจัดซื้อจัด
จาง จํานวน 10,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคลหรือ
คณะกรรมการซื้อหรือจาง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงาน
จางที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบ
หรือควบคุมกอสราง
- หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
(กองคลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยไดรับ
อนุมัติจากผูบริหารทองถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
(กองคลัง)
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คาเชาบาน จํานวน 162,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหแกขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น
ที่มีสิทธิไดรับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
(กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 13,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก ขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น ที่มีสิทธิไดรับตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2563
(กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 622,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 437,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร ,    คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ , คาซักฟอก , คา
กําจัดขยะหรือ     สิ่งปฏิกูล , คาระวางบรรทุก , คาเชา
ทรัพยสิน(ยกเวนคาเชาบาน) ,คาโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ , คาธรรมเนียมตางๆ , คาเบี้ยประกัน , คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา , คาจางเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจางที่ปรึกษา คาจางออกแบบ คารับรองแบบ คาจาง
ทําระบบแผนที่ภาษี คาจางทนายความ , คาจางผูเชี่ยวชาญ
บัญชี , คาจางปรับปรุงโดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คา
ทําหมันสัตว , คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง , คาจาง
เหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอ
สราง , คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในอาคาร , คาติดตั้งประปาเพื่อใชใน
อาคาร , คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆติดตั้งโทรศัพท ยกเวน
คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพทภายใน , คาติด
ตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ(ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและสิ่งกอสราง) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
     ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
     ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
(กองคลัง)

(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการ
เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(กองคลัง)
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(3) โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจาง เชน คาวิทยากร คาเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาจัดเตรียมสถานที่ คาป้าย คาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็นในโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
(กองคลัง)

(4) โครงการภาษีเคลื่อนที่บริการประชาชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการภาษีเคลื่อนที่บริการ
ประชาชน เชน คาจัดเตรียมสถานที่ คาป้าย คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการจัดแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2564 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 185 ลําดับที่ 1
(กองคลัง)

(5) โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ตําบลหวยบง เพื่อเป็นการ
สํารวจ ตรวจสอบ ความถูกตองเกี่ยวกับขอมูลภาษีและ
ทรัพยสิน ขอมูลแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสราง ขอมูลรายละเอียด
ภาษีป้าย และการประกอบกิจการคาที่ตองมีใบอนุญาต ตาม
กฎหมายสาธารณสุข
- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 185 ลําดับที่ 2
(กองคลัง)
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(6) โครงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดเก็บรายไดและการชําระ
ภาษี

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธเกี่ยว
กับการจัดเก็บรายไดและการชําระภาษี เชน คาวิทยากร คาจัด
เตรียมสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย คา
เอกสาร คาวัสดุ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 185 ลําดับที่ 3
(กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน คอมพิวเตอร ปริ้นเตอร ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565   
(กองคลัง)  
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ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ตน อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตระแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน, แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตางๆ ที่ใชในสํานักงาน มู
ลี่, มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระ
พุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้ง
ในสํานักงาน ผาใบเตนทขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผง
กั้นหองแบบรื้อถอนได(Partition) 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปริ้นท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจาการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)

วันที่พิมพ : 9/8/2565  19:06:29 หนา : 48/140



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาภาษี คา
ขนสง คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล
ขอมูล (
Flash Drive Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Com
pactDisc, Digital Video Disc, ) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel MagneticTape,  Cassette Tape,  Cartridge Tape)  หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผลฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM 
คัตซีทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder) เป็นตน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
(กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 110,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทพื้นฐาน ของสํานักงาน/ที่ทํา
การ องคการบริหารสวนตําบลหวยบง และหรือ คาบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1551
   ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ , คาดวงตราไปรษณียากร , คา
เชาตูไปรษณีย , คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS)  ในกิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 29,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

(1) เกาอี้สํานักงาน จํานวน 5,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน แบบพนักพิง มีที่พัก
แขน ปรับระดับสูง-ต่ําได มีลอเลื่อน ตัวละ 2,800 บาท จํานวน 2
 ตัว 
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)

(2) ตูเก็บเอกสารกระจกใส 2 บานเลื่อน จํานวน 8,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารกระจกใส 2 บานเลื่อนเปิด-ปิด
ได หลังละ 4,200 บาท จํานวน 2 หลัง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- บานเลื่อนกระจกใส 2 ประตู 
- มีแผนชั้นวางปรับระดับได 2 แผน 
- มีขนาดไมนอยกวา 3 ฟุต คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑ
อุตสาหกรรม (มอก.)
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

(1) ครุภัณฑคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

 (1) เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี 
ราคา 15,000 บาท
 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่องๆละ 15,000 บาท
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คุณลักษณะพื้นฐาน
   - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียว
   - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
   - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 20 หนาตอนาที (ppm)
   - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 20
 หนาตอนาที (ppm)
   - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB
   - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได
   - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอย
กวา 1,200 x 1,200 dpi
   - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
   - สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
   - สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
   - สามารถยอและขยายได 22 ถึง 400 เปอรเซ็นต
   - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
   - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
   - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
(กองคลัง)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 266,490 บาท
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งบบุคลากร รวม 266,490 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 266,490 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 266,490 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ดังนี้
1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น    พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 230,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  โดยจายเป็นคาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใชจายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ   เครื่องเขียน  และอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ  ในการฝึกอบรม คากระเปา
หรือ สิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาของ
สมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใชจาย
อื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขาการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 178 ลําดับที่ 1 
(สํานักปลัด)
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(2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปีใหม เทศกาล
สงกรานต ฯลฯ เป็นคาใชจายในการตั้งจุดตรวจจุดบริการของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รักษาความเรียบรอย
และเผาระวังอุบัติเหตุทางถนนในเขต อบต. และคาใชจายเกี่ยว
กับการใชและการตกแตงสถานที่  คาวัสดุ  และอุปกรณ  คาใช
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆในการจัด
โครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร  คายาน
พาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในสําหรับการจัด
ทําโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขาการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 178 ลําดับที่ 3  
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุจราจร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาประกันภัย คาภาษี คาติดตั้ง อาทิ
เชน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ป้าย
เตือน แทนแบริเออร (แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต) ป้ายไฟ
หยุดตรวจ แผนป้ายจราจร กระจกโคงมน ไฟแวบ กระบอง
ไฟ ยางชลอความเร็วรถหรือยานพาหนะ สติ๊กเกอรติดรถหรือยาน
พาหนะ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 680,680 บาท
งบบุคลากร รวม 403,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 403,080 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 403,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแกขา
ราชการ พนักงานสวนทองถิ่น ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ดังนี้
1) เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชง)  จํานวน 1
 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น    พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(สํานักปลัด) 

งบดําเนินงาน รวม 262,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 57,600 บาท
คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหแกขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น
ที่มีสิทธิไดรับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
(สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก ขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญ
ปกติ ที่มีสิทธิไดรับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2563
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
(สํานักปลัด)
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(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการ
เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(สํานักปลัด)
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(3) โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย ใหกับประชาชนและบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบลหวยบง โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเปา
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาของ
สมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใชจาย
อื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขาการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 180 ลําดับที่ 8 
(สํานักปลัด)
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(4) โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตนในสถาน
ศึกษา

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย ใหกับนักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษาใน
เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหวยบง โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คา
ใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึก
อบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม    คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขาการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 180 ลําดับที่ 9 
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่
ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแกว กระบอก
ตวง เบาหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข คีมถอน
ฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยา
ศาตร เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข) สําลีและผาพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายา
ตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแกว ลวดเชื่อมเงิน ถุง
มือ กระดาษกรอง จุกตางๆ สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร
หรือการแพทย หลอดเอกซเรย ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอก ควัน
กําจัดยุง คลอรีน สารสม หนากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อ
โรค (แบบใชครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง อาทิเชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผา เครื่อง
หมายตางๆ ถุงเทา/ถุงมือ รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เสื้อ
สะทอนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ(ไมรวมถังออด
ซิเจน) เครื่องแตงกายสําหรับงานกวาดถนน/ลางทอใสสาร
เคมี เครื่องแตงกายของผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/ศูนยบริการ
สาธารณสุข ชุดนาฎศิลป ชุดดุริยางค วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจํา
ตัว อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง อาทิเชน วาลวน้ําดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสง
น้ํา สายดับเพลิง อุปกรณดับไฟป่า (เชน สายฉีด, ถัง, ไมตบไฟ) ถัง
ดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑโรงงาน

(1) เลื่อยโซยนต ขนาด 3.0 แรงมา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเลื่อยยนต ขนาด 3.0 แรงมา จํานวน 1
 เครื่อง
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ปริมาณกระบอกสูบ 50.2 CC
- ประสิทธิภาพเครื่องยนต 2200 วัตต 
- เครื่องยนตเบนซิน 
- ขนาดโซ 3/8” PMMC 3
- แผนบังคับโซ 30-45 CM (12-22 นิ้ว)
- ระบบสตารทแบบเชือกดึง อุปกรณมาตรฐาน แผนบังคับโซ 22
 นิ้ว ,โซ ,ปลอกหุมบาร ,ชุดเครื่องมือ
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคมาตรฐานครุภัณฑ)
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,374,660 บาท

งบบุคลากร รวม 826,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 826,360 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 784,360 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ดัง
นี้        
1) ผูอํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษาระดับ
ตน)    จํานวน 1 อัตรา  
2) นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)       จํานวน 1 อัตรา    
3) เจาพนักงานธุรการ (ปง.)           จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
    ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
    ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(กองการศึกษา)

        

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง หัวหนาสวนราชการ ประเภท
อํานวยการทองถิ่น ระดับตน โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12
 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
(กองการศึกษาฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 524,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 289,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเงินประโยชนคาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีใหแก ขาราชการ/พนักงานสวนทอง
ถิ่น และพนักงานจาง                 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
(กองการศึกษาฯ)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนใหแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยไดรับอนุมัติ
จากผูบริหารทองถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
เงิน    ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษาฯ)

คาเชาบาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหแกขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น
ที่มีสิทธิไดรับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
(กองการศึกษาฯ)

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 110,000 บาท

เพื่อเป็นรายจายใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชา
บาน) คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธหรือ
สิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจางที่ปรึกษา คาจางออกแบบ, คารับรองแบบ, คา
จางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนายความ, คาจางผูเชี่ยวชาญ
บัญชี, คาจางปรับปรุงโดเมน website, คาตรวจวินิจฉัยโรค, คา
ทําหมันสัตว คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง คาจางเหมาที่มี
ลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง คาติดตั้ง
ไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ (1) คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่
ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหมอ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ไฟฟ้า (2) คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ (1) คาวาง
ทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและ
อุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา (2) คาจางเหมา
เดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับ
ปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาโทรศัพทพวงภายในและเครื่อง
โทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเขา
ลักษณะที่ดินสิ่งกอสราง) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
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จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
     ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
     ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
(กองการศึกษาฯ)  

ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ตน อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตระแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตางๆ ที่ใชในสํานักงาน มู
ลี่,มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระ
พุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้ง
ในสํานักงาน ผาใบเตนทขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผง
กั้นหองแบบรื้อถอนได(Parttition) 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปริ้นท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษาฯ)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รวมถึงรายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิ
เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่อง
ประจุไฟฟ้า โคมไฟ โทรโขง ไมชักฟิวส ไมคลอยพรอมเครื่องสง
สัญญาณ ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัด
รัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร
และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยส
คอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนต เบรกเกอร สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน ,จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ดอก
ลําโพง ฮอรนลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษาฯ)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติรายจายที่ตองชําระคาวัสดุเชนคาขนสงคาภาษีคาประกัน
ภัยคาติดตั้ง อาทิเชนแผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล(
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,  
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวย
ประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงเป็น
อักขระหรือแป้นพิมพ(key Board) เมนบอรด(Main Board) เม
มโมรี่ซิป(Memory Chip) เชนRAM คัตซีทฟี
เตอร(Cut Sheet Feeder) เมาท(Mouse) พรินเตอรสวิ
ตซิ่งบอกซ(Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ(Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส(Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสด(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน เราเตอร(Router) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
(กองการศึกษาฯ)
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งบลงทุน รวม 24,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจกใส จํานวน 16,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารกระจกใส 2 บานเลื่อนเปิด-ปิด
ได หลังละ 4,200 บาท จํานวน 4 หลัง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- บานเลื่อนกระจกใส 2 ประตู 
- มีแผนชั้นวางปรับระดับได 2 แผน 
- มีขนาดไมนอยกวา 3 ฟุต คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑ
อุตสาหกรรม (มอก.)
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษาฯ)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพ จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (lnk Tank Printer) จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังพิมพ
หมึก  (lnk Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (lnterface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network lnterface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi –
 Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter และ Custom และสามารถ
กําหนดขนาดของกระดาษเองได
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร)
(กองการศึกษาฯ) 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 11,591,565 บาท
งบบุคลากร รวม 2,312,329 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,312,329 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,088,273 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก ขาราชการ
ครู/พนักงานครู ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ดังนี้
1) ครู (คศ.1)             จํานวน 2 อัตรา
2) ครู (คศ.2)             จํานวน 1 อัตรา
3) ครูผูดูแลเด็ก          จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 7
       ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 23
       ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 21 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 2347 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 26 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563
(กองการศึกษาฯ)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการใหแก ขาราชการ
ครู/พนักงานครู
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 7
       ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 23
       ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561
(กองการศึกษา)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,134,056 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566
) คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ดังนี้
1) ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  จํานวน 4 อัตรา
2) ผูดูแลเด็ก            จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(กองการศึกษาฯ)
 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จาง ประเภท พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองการศึกษาฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 4,636,436 บาท
ค่าตอบแทน รวม 8,200 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 8,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก ขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น ที่มีสิทธิไดรับตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2563
(กองการศึกษาฯ)

ค่าใช้สอย รวม 2,090,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 325,000 บาท

เพื่อเป็นรายจายใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชา
บาน) คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธหรือ
สิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจางที่ปรึกษา คาจางออกแบบ, คารับรองแบบ, คา
จางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนายความ, คาจางผูเชี่ยวชาญ
บัญชี, คาจางปรับปรุงโดเมน website, คาตรวจวินิจฉัยโรค, คา
ทําหมันสัตว คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง คาจางเหมาที่มี
ลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง คาติดตั้ง
ไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ (1) คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่
ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหมอ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ไฟฟ้า (2) คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
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ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ (1) คาวาง
ทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและ
อุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา (2) คาจางเหมา
เดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับ
ปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาโทรศัพทพวงภายในและเครื่อง
โทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเขา
ลักษณะที่ดินสิ่งกอสราง) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
     ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
     ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองการศึกษาฯ)  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,435,500 บาท

1) คาอาหารกลางวัน จํานวน 926,100 บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
คาอาหารกลางวัน ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ
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บริหารสวนตําบลหวยบง จํานวน 9 ศูนย (เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน)จัดสรรตามจํานวนเด็กปฐมวัย (LEC ณ
 กรกฎาคม 2565) อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน จํานวน 245
 วัน เด็กปฐมวัย 180 คน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
2) คาจัดการเรียนการสอน จํานวน 306,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา คาจัดการเรียนการสอน ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ใน สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหวยบง จํานวน 9 ศูนย (เงิน
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กรายหัว) จัดสรรตามจํานวนเด็กปฐมวัย (LEC ณ
 กรกฎาคม 2565) อัตราจัดสรรคนละ 1,700 บาทตอคน เด็ก
ปฐมวัย 180 คน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
3) คาหนังสือเรียน จํานวน 36,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา คาหนังสือเรียน ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลหวยบง จํานวน 9 ศูนย (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาหนังสือเรียน) จัดสรรตามจํานวนเด็ก
ปฐมวัย (LEC ณ กรกฎาคม 2564) อัตราจัดสรรคนละ 200 บาท
ตอปี จํานวน 180 คน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565  
4) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 36,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา คาอุปกรณการเรียน ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 9 ศูนย (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาอุปกรณการเรียน) จัดสรรตามจํานวนเด็ก
ปฐมวัย (LEC ณ กรกฎาคม 2564) อัตราจัดสรรคนละ 200 บาท
ตอปี จํานวน 180 บาท
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
5) คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 54,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา คาเครื่องแบบนักเรียน ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหวยบงจํานวน 9 ศูนย (เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียน) จัดสรรตามจํานวน
เด็กประถมวัย (LEC ณ กรกฎาคม 2564) อัตราจัดสรรคนละ 300
 บาทตอปี จํานวน 180 คน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
6) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 77,400 บาท เพื่อจายเป็นคา
ใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลหวยบง จํานวน 9 ศูนย (เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) จัดสรรตามจํานวนเด็ก
ปฐมวัย (LEC ณ กรกฎาคม 2564)อัตราจัดสรรคนละ 430 บาท
ตอปี จํานวน 180 คน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565  

(2) โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ เชน คารับรอง คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ คาใชจายในการประกวดหรือแขง
ขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพการแสดง และคาใชจาย
ในการโฆษณา ประชาสัมพันธงานและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวของในการ
จัดงาน ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หนาที่ 155 ลําดับที่ 6
(กองการศึกษาฯ)

(3) โครงการพานองทองโลก (ทัศนศึกษานอกสถานที่) จํานวน 70,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพานองทอง
โลก(ทัศนศึกษานอกสถานที่) เชน คาอาหาร คาอาหารวางและคา
เครื่องดื่มคาจางพาหนะ คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาป้ายคาใช
จายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หนาที่ 154 ลําดับที่ 2
(กองการศึกษาฯ)

(4) โครงการประชุมผูปกครองเด็กปฐมวัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประชุมผูปกครอง
เด็กปฐมวัย เชน คาอาหารคาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาสถาน
ที่ 
คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หนาที่ 158 ลําดับ
ที่ 24
(กองการศึกษาฯ)

(5) โครงการสงเสริมการเรียนรูเด็กปฐมวัยทองถิ่นไทยผานการเลน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการเรียนรู
เด็กปฐมวัย ทองถิ่นไทยผานการเลน สําหรับการจัดซื้อและจัดหา
วัสดุ
ที่ใชในการสรางสนามเด็กเลนสรางปัญญา โดยเป็นคาวัสดุ
อุปกรณตางๆ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.4/ว 3607 ลงวันที่ 10
 กันยายน 2562
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หนาที่ 154 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษาฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 2,502,736 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,502,736 บาท

(1) วัสดุงานบานงานครัว จํานวน      50,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุ                              
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
วัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ตน อาทิเชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง  ถาดแกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้ากระติกน้ํารอน ถังแกส เตา ตูเก็บอุปกรณ
ดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะ แบบลอ
ลาก อางลางจาน ถังน้ํา ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัว
ดูด ตะกอนสระวายน้ํา วัสดุประกอบอาหารอาหารสําเร็จรูป ฯลฯ
 และคาอาหารเสริม (นม) ดังนี้
(2) คาใชจายสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 344,916 บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ใหแก ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหวยบง จํานวน 9
 ศูนย ตามจํานวนเด็กปฐมวัย (LEC ณ กรกฎาคม 2565) อัตราจัด
สรรคนละ 7.37 บาทตอคน จํานวน 260 วัน เด็กปฐมวัย 180 คน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
2) คาใชจายสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน จํานวน 2,107,820  บาท
(3) เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให
แก โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหวย
บง จํานวน 9 โรงเรียน ตามจํานวนนักเรียน (LEC ณ
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 กรกฎาคม 2565) อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาทตอ
คน จํานวน 260 วัน เด็กจํานวน 1,100 คน 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
(กองการศึกษาฯ) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 35,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใชจายที่
ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจขององคการ
บริหารสวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษาฯ)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาลสํานักงาน/ในที่
สาธารณะ รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คา
บริการ คาภาษี ในกิจขององคการบริหารสวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษาฯ)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ(โทรสาร) คาเทเล็กซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ตการด และคาสื่อสารอื่นๆ เชน คา
เคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม และใหรวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอปี) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษาฯ)

งบลงทุน รวม 22,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 2,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน แบบrพนักพิง มีที่พัก
แขน ปรับระดับ สูง – ต่ํา ได มีลอเลื่อน ตัวละ 2,800
 บาท  จํานวน 1 ตัว 
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(กองการศึกษาฯ)
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โตะทํางานเหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน 4 ลิ้นชัก ขนาดไมนอย
กวา 60 x 120 x 75 เซนติเมตร (กวาง x ยาว x สูง)พรอม
กระจก ตัวละ 5,000 บาท 
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(กองการศึกษาฯ)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (lnk Tank Printer) จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังพิมพ
หมึก  (lnk Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (lnterface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network lnterface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi –
 Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter และ Custom และสามารถ
กําหนดขนาดของกระดาษเองได
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร)
(กองการศึกษาฯ) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,620,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,620,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา จํานวน 4,620,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
ประถมศึกษาใหแกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
หวยบง จํานวน 9 โรงเรียน ตามจํานวนนักเรียน (ขอมูล LEC ณ
 กรกฎาคม 2565) อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน จํานวน 200
 วัน นักเรียน 1,100 คน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
(กองการศึกษาฯ)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 4,015,600 บาท

งบบุคลากร รวม 607,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 607,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 295,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก ขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น ตามแผนอัตรากําลัง 3 (ปีงบ
ประมาณ 2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ดังนี้
1) ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (นักบริหารงาน
สาธารณสุข ระดับ ตน)       จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง หัวหนาสวน
ราชการ ประเภท อํานวยการทองถิ่น ระดับตน จํานวน 1
 อัตรา ดังนี้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 243,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง ประเภท พนักงานจาง
ทั่วไป ตามแผนอัตรากําลัง 3 (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) โดย
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ดังนี้ 
 1) คนงานทั่วไป    จํานวน 3 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก พนักงาน
จาง ประเภท พนักงานจางทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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งบดําเนินงาน รวม 900,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 155,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี จํานวน 30,000 บาท 
เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีใหแกขาราชการ/พนักงานสวนทอง
ถิ่น และพนักงานจาง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(2) คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น จํานวน 120,000
 บาท 
เพื่อจายเป็นคาป่วยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ที่มีสิทธิ์ไดรับ
เงินคาตอบแทน เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสีย
ไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803
  ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 2318
  ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยไดรับ
อนุมัติจากผูบริหารทองถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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ค่าใช้สอย รวม 355,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 290,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร ,    คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ , คาซักฟอก , คา
กําจัดขยะหรือ     สิ่งปฏิกูล , คาระวางบรรทุก , คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) , คาโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ , คาธรรมเนียมตางๆ , คาเบี้ยประกัน , คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา , คาจางเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจางที่ปรึกษา คาจางออกแบบ คารับรองแบบ คาจาง
ทําระบบแผนที่ภาษี คาจางทนายความ , คาจางผูเชี่ยวชาญ
บัญชี , คาจางปรับปรุงโดเมน website , คาตรวจวินิจฉัยโรค คา
ทําหมันสัตว , คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง , คาจาง
เหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอ
สราง , คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในอาคาร , คาติดตั้งประปาเพื่อใชใน
อาคาร , คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆติดตั้งโทรศัพท ยกเวน
คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพทภายใน , คาติด
ตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและสิ่งกอสราง) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
     ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
     ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการ
เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วันที่พิมพ : 9/8/2565  19:06:29 หนา : 90/140



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565   
(กองสาธรณสุขและสิ่งแวดลอม)
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ค่าวัสดุ รวม 390,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ตน อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตระแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน, แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตางๆ ที่ใชในสํานักงาน มู
ลี่, มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระ
พุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้ง
ในสํานักงาน ผาใบเตนทขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผง
กั้นหองแบบรื้อถอนได(Partition) 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปริ้นท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจาการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ประกันภัย คาภาษี คาติดตั้ง อาทิเชน ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวานมือ โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา หนากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งราน ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียวสังเคราะห ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปรง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อค
คลัตช ล็อคพวงมาลัย ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
หนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่
ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิล น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ    
น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาภาษี คา
ขนสง คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล
ขอมูล (
Flash Drive Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Com
pactDisc, Digital Video Disc, ) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel MagneticTape,  Cassette Tape,  Cartridge Tape)  หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผลฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM 
คัตซีทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder) เป็นตน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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งบลงทุน รวม 2,508,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,508,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

(1) ตูเก็บเอกสารกระจกใส 2 บานเลื่อน จํานวน 8,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารกระจกใส 2 บานเลื่อนเปิด-ปิด
ได หลังละ 4,200 บาท จํานวน 2 หลัง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- บานเลื่อนกระจกใส 2 ประตู 
- มีแผนชั้นวางปรับระดับได 2 แผน 
- มีขนาดไมนอยกวา 3 ฟุต คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑ
อุตสาหกรรม (มอก.)
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
- เป็นไปตามหนังสือ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

(1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170
 กิโลวัตต (แบบอัดทาย) จํานวน 1 คัน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ตูบรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตูไมนอยกวา 10 ลูกบาศก
เมตร และสามารถรับน้ําหนักมูลฝอยไดไมนอยกวา 5,000
 กิโลกรัม
(2) ตัวถังทําดวยเหล็กหนาไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม
นอยกวา 4.50 มิลลิเมตร
(3) รถรับน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 6,000 กิโลกรัม และน้ําหนัก
ของรถรวมน้ําหนักบรรทุก ไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม
(4) ชุดอัดทายทํางานดวยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูง
สุดไมนอยกวา 2,500 ปอนดตอตารางนิ้ว
(5) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2564
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 218 ลําดับที่ 5
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 2,201,490 บาท
งบบุคลากร รวม 266,490 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 266,490 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 266,490 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก ขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น ตามแผนอัตรากําลัง 3 (ปีงบ
ประมาณ 2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ดังนี้ 
1) นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)           จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

งบดําเนินงาน รวม 1,435,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 1,110,000 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 900,000 บาท

เพื่อเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คาจาง
เอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจายใน
การเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซัก
ฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน(ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและ
เผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัด
ทําเอกสารประชาสัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจางเหมาบริการบคคลภายนอก เชน คาจางที่
ปรึกษา คาจางออกแบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่
ภาษี, คาจางทนายความ, คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี, คาจางปรับปรุง
โดเมน website, คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว คาจางแรง
งานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทํา
เพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายสํานักงานหรือป้ายอื่นๆ ที่
มีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ (1) คา
ปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการไดใชบริการไฟฟ้ารวมถึง
คาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของการไฟฟ้า (2) คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้า
เพิ่มเติม คาธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่ม
กําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ (1) คา
วางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและ
อุปกรณประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา (2) คาจางเหมา
เดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับ
ปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและ
เครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเขา
ลักษณะที่ดินสิ่งกอสราง) ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการป้องกันและแกไขปัญหาโรคไขเลือดออก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหาโรคไขเลือดออก เชน การจัดรณรงค การจัดอบรม คา
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ คาจัดซื้อสารเคมีกําจัดยุง หรือใชสําหรับพนหมอก
ควัน พนฝอยละออง ทรายอะเบท กําจัดลูกน้ํา คาน้ํามันเชื้อ
เพลิง คาจางเหมารถ คาแรงงานที่ใชในการฉีดพนหมอกควัน และ
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 165 ลําดับ
ที่ 13
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

(2) โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติย
ราชนารี เชน การจัดอบรม คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาเอกสารแผนพับในการประชา
สัมพันธ เผยแพรความรู คาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย คาตอบ
แทน อ.พ.ป.ม. คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25) หนาที่ 167 ลําดับที่ 20
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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(3) โครงการป้องกันและแกไขปัญหาโรคเอดสและการตั้งครรภกอน
วัยอันควร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหาโรคเอดสและการตั้งครรภกอนวัยอันควร เชน คา
วิทยากร คาจัดเตรียมสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นใน
โครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หนาที่ 163 ลําดับที่ 4
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

(4) โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสํารวจขอมูลจํานวน
สัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโรคงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา เชน คาวิทยากร คาจัดเตรียมสถานที่ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ  คาป้าย คาใช
จายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หนาที่ 167 ลําดับ
ที่  21

(5) โครงการคุมครองผูบริโภค จํานวน 20,000 บาท
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(6) โครงการผูสูงวัยใสใจสุขภาพ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการผูสูงวัยใสใจ
สุขภาพ เชน คาวิทยากร คาจัดเตรียมสถานที่ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย คาใชจายอื่นๆ ที่
จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หนาที่ 164 ลําดับที่ 8
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

(7) โครงการสงเสริมหมูบานปลอดขยะ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมหมูบาน
ปลอดขยะ เชน คาวิทยากร คาจัดเตรียมสถานที่ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ  คาป้ายโครงการ คา
ป้ายรณรงคประชาสัมพันธ  คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นใน
โครงการ ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หนาที่ 166 ลําดับ
ที่ 14
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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ค่าวัสดุ รวม 325,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน 
อาทิเชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถวย
ชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
น้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิงขนม
ปัง กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้า รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํา
รอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ตูเก็บอุปกรณดับเพลิง สายยาง
ฉีดน้ํา ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบลอลาก อางลางจาน ถัง
น้ํา ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปู
โตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา อาหาร
เสริม (นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่
ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแกว กระบอก
ตวง เบาหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข คีมถอน
ฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยา
ศาตร เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข) สําลีและผาพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายา
ตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแกว ลวดเชื่อมเงิน ถุง
มือ กระดาษกรอง จุกตางๆ สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร
หรือการแพทย หลอดเอกซเรย ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอก ควัน
กําจัดยุง  คลอรีน สารสม หนากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อ
โรค (แบบใชครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เคียว สปริง
เกอร(Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่
พรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตระแกรงรอนเบนโธส
 อวน(สําเร็จรูป) กระชัง มีดตัดตนไม ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว อาหารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา น้ํา
เชื้อพันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช    
เชน ใบมีด เชือก ผาใบหรือผาพลาสติก หนากากป้องกันแกส 
พิษ หัวกะโหลกดูดน้ําฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง อาทิเชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผา
เครื่องหมายตางๆ ถุงเทา/ถุงมือ รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูก
คอ เสื้อสะทอนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไม
รวมถังออกซิเจน) เครื่องแตงกายสําหรับงานกวาดถนน/ลางทอ ใส
สารเคมี เครื่องแตงกายของผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/ศูนย
บริการสาธารณสุข ชุดนาฎศิลป ชุดดุริยางค วุฒิบัตร อปพร. บัตร
ประจําตัว อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
คาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

(1) โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขของหมูบาน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุขของหมูบาน ตามแนวทางพระราชดําริดานสาธารณ
สุข ใหแกหมูบานในตําบลหวยบง จํานวน 25 หมู
บานๆ ละ             
20,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หนาที่ 167 ลําดับ
ที่ 19
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 700,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รวมถึงรายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิ
เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่อง
ประจุไฟฟ้า โคมไฟ โทรโขง ไมชักฟิวส ไมคลอยพรอมเครื่องสง
สัญญาณ ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัด
รัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร
และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยส
คอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนต เบรกเกอร สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน ,จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ดอก
ลําโพง ฮอรนลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

(1) อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอดานขุนทด จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอดานขุน
ทด เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําสาธารณะ ติดตั้งโคม
ไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะในเขตพื้นที่ตําบลหวยบง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2)      พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 134 ลําดับที่ 1

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 680,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 680,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 680,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุมอาชีพตาง ๆ ตําบลหวยบง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมและศึกษาดู
งานกลุมอาชีพตาง ๆ ตําบลหวยบง เชน คาวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาเอกสารสิ่ง
พิมพ  คาวัสดุอุปกรณ  คาป้าย และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น ใน
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 147 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)
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(2) โครงการฝึกอบรมอาชีพใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพใหกับ
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส  เชน คาวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาเอกสารสิ่งพิมพ  คาวัสดุอุปกรณ  คา
ป้าย และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 147 ลําดับที่ 3
(สํานักปลัด)

(3) โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสรางรายไดใหกับประชาชนตําบล
หวยบง

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อ
สรางรายไดใหกับประชาชนตําบลหวยบง เชน คาวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสารสิ่งพิมพ คาวัตถุ
ดิบ คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นใน
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 150 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)

(4) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีตําบลหวยบง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพบทบาทสตรีตําบลหวยบง เชน คาวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คา
ป้าย และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 171 ลําดับที่ 4
(สํานักปลัด) 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 445,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 445,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการกีฬาตานยาเสพติด อบต.หวยบง จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการกีฬาตานยาเสพติด อบต.หวย
บง เชน คาชุดกีฬา คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลล คาเชา หรือเตรียมสนามแขงขัน คา
อุปกรณกีฬา คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําสนาม คาตอบแทนเจา
หนาที่จัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาจัดทํา
ป้ายชื่อหรือทีมผูเขารวมแขงขันและคาจัดทําเกียรติบัตร หรือ
ประกาศเกียรติคุณ คาโลหรือถวยรางวัลที่มอบใหผูชนะการแขง
ขัน เงินหรือของรางวัลที่มอบใหผูชนะการแขงขัน คาใชจาย
อื่นๆ เชน การจัดพิธีเปิด-ปิดการแขงขันกีฬา ริ้วขบวนกีฬา
สาธิต คาเวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ คาเชาหรือคาบริการวัสดุ
อุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย คาจางเหมาทําความสะอาด คาวัสดุ คาป้าย คาใชจาย
อื่นที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หนาที่ 173 ลําดับที่ 2
(กองการศึกษาฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 195,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 195,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณกีฬา ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง เชน หวงยาง ไมตีปิงปอง ไมแบดมินตัน ไมเทนนิส เชือก
กระโดด ดาบสองมือ ตะกราหวายแชรบอล นาฬิกาจับ
เวลา นวม ลูกทุมน้ําหนัก เสาตาขายกีฬา เชน เสาตาขายตระ
กรอ เสาตาขายวอลเลยบอล หวงบาสเก็ต บอลเหล็ก กระดาน
แสดงผลการแขงขัน ลูกเปตอง เบาะมวยปล้ํา ยูโด ตาขาย
กีฬา เชน ตาขายตะกรอ วอลเลยบอล ตายขายรอบสนาม
กีฬา เป็นตน ลูกปิงปอง ลูกแบดมินตัน ลูกเทนนิส ลูกฟุตบอล ลูก
แชรบอล แผนโยคะ ตะกรอ นกหวัด ฯลฯ เพื่อสนับสนุนสงเสริม
ใหเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหวยบงได
ฝึกซอมกีฬา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษาฯ)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 720,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 720,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 720,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานตและวันผูสูงอายุ เชน คาจัดตกแตงสถานที่ คาใชจายพิธี
ทางศาสนา คาอาหารเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล คาของรางวัลในการประกวดหรือแขงขัน คาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ การแสดง คาเชาหรือคาบริการวัสดุ
อุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน คาป้าย คาโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หนาที่ 175 ลําดับ
ที่ 15
(กองการศึกษาฯ)

(2) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนและเด็ก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแกเยาวชนและเด็ก เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสถานที่ คาเอกสารสิ่งพิมพ คา
วัสดุ อุปกรณ คาป้าย และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นใน
โครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หนาที่ 173 ลําดับที่ 1
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(3) โครงการภูมิปัญญาทองถิ่นสูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการภูมิปัญญาทองถิ่นสู
ศูนย 
พัฒนาเด็กเล็ก เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสถานที่ คาเอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุ อุปกรณ คา
ป้าย คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หนาที่ 155 ลําดับที่ 8
(กองการศึกษาฯ)

(4) โครงการจัดงานรัฐพิธีตางๆ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานรัฐพิธีในวัน
สําคัญของชาติ เชน วันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ฯลฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ตอสถาบันพระมหา
กษัตริย เป็นคาพิธีทางศาสนา คาตกแตงสถานที่ คาจัด
นิทรรศการ คารับรอง คาเชาหรือคาบริการวัสดุที่จําเป็นในการจัด
งาน คาวัสดุ คาป้าย คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หนาที่ 176 ลําดับ
ที่ 19
(กองการศึกษาฯ)
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(5) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง เชน คาจัดตกแตงสถานที่ คารับรอง คาของรางวัลในการ
ประกวดหรือแขง คามหรสพ การแสดง คาป้าย คา
โฆษณา ประชาสัมพันธงาน คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณ คา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หนาที่ 176 ลําดับ
ที่ 16
(กองการศึกษาฯ)

(6) โครงการหวยบงรวมใจหลอเทียนและถวายเทียนเขาพรรษา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการหวยบงรวมใจหลอ
เทียนและถวายเทียนเขาพรรษา เชน คาจัดตกแตงสถานที่ คาพิธี
ทางศาสนา คาอาหารวาและเครื่องดื่ม คาของรางวัลในการ
ประกวดหรือแขงขัน คาจัดนิทรรศการ การแสดง คาป้าย คา
โฆษณาประชาสัมพันธงาน คาเชาหรือคาบริการ วัสดุ อุปกรณ คา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หนาที่ 175 ลําดับ
ที่ 14
(กองการศึกษาฯ)
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(7) โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาบรรพชาสามเณรฤดูรอน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมพระพุทธ
ศาสนาบรรพชาสามเณรฤดูรอน เชน คาจัดตกแตงสถานที่ คาพิธี
ทางศาสนา คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาหรือคา
บริการวัสดุอุปกรณในการจัดงาน คาป้ายคาโฆษณาประชา
สัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หนาที่ 176 ลําดับ
ที่ 18
(กองการศึกษาฯ)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,784,960 บาท

งบบุคลากร รวม 2,273,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,273,960 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,643,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ดังนี้
1) ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดั่บตัน) จํานวน 1
 อัตรา
2) นายชางโยธา (ชง.)         จํานวน 2 อัตรา
3) นายชางโยธา (ปง.)         จํานวน 1 อัตรา
4) เจาพนักงานธุรการ (ปง.)  จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง หัวหนาสวนราชการ ประเภท
อํานวยการทองถิ่น ระดับตน จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 652  ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
(กองชาง)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 540,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ประเภท พนักงานจางตาม
ภารกิจ พนักงานจางทั่วไป ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2564 – 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ดังนี้
1) ผูชวยนายชางโยธา  จํานวน 1 อัตรา
2) ชางไม                 จํานวน 1 อัตรา
3) คนงานทั่วไป         จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแก พนักงานจาง
ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา พนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 1,440,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 391,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 230,000 บาท

1) เงินประโยชนคาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปี จํานวน 150,000 บาท 
เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปี ใหแกขาราชการ/พนักงานสวนทอง
ถิ่น และพนักงานจาง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557  
2) คาตอบแทนคณะกรรมการผูรับผิดชอบในการจัดซื้อจัด
จาง  จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการผูรับผิดชอบในการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคคลหรือคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจาง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินการจางที่
ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินการจางออกแบบหรือ
ควบคุมงานกอสราง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว
 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคา
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
(กองชาง)                

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนใหแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยไดรับอนุมัติ
จากผูบริหารทองถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
เงิน    ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(กองชาง)
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คาเชาบาน จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหแกขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น
ที่มีสิทธิไดรับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
(กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 244,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 54,000 บาท

(1) เพื่อเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  จํานวน 30,000
 บาท 
เพื่อเป็นรายจายใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คาจางเอกชน
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจายในการเผย
แพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซัก
ฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน(ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและ
เผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัด
ทําเอกสารประชาสัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจางเหมาบริการบคคลภายนอก เชน คาจางที่
ปรึกษา คาจางออกแบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่
ภาษี, คาจางทนายความ, คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี, คาจางปรับปรุง
โดเมน website, คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว คาจางแรง
งานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทํา
เพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายสํานักงานหรือป้ายอื่นๆ ที่
มีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ (1) คา
ปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการไดใชบริการไฟฟ้ารวมถึง
คาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
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ของการไฟฟ้า (2) คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้า
เพิ่มเติม คาธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่ม
กําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ (1) คา
วางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและ
อุปกรณประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา (2) คาจางเหมา
เดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับ
ปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและ
เครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเขา
ลักษณะที่ดินสิ่งกอสราง) ฯลฯ
(2) จางเหมาบริการทดสอบคุณภาพน้ําจากหนวยงาน
รัฐ/เอกชน  จํานวน 24,000 บาท
เพื่อเป็นคาจางเหมาบริการทดสอบคุณภาพน้ําจากหนวยงาน
รัฐ/เอกชน ครั้งละ 6,000 บาท จํานวน 4 ครั้ง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
     ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
     ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
(กองชาง)  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
(กองชาง)

(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการ
เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(กองชาง)

(3) คาใชจายในการรังวัดสอบเขตที่ดิน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการรังวัดสอบเขตที่ดิน อันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวม
กัน เชน ที่ดิน ถนน ทาง สระน้ํา ที่เป็นสาธารณประโยชน ฯลฯ
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565   
(กองชาง)  
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ค่าวัสดุ รวม 805,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ตน อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตระแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตางๆ ที่ใชในสํานักงาน 
มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระ
พุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้ง
ในสํานักงาน ผาใบเตนทขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผง
กั้นหองแบบรื้อถอนได(Parttition) 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปริ้นท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รวมถึงรายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิ
เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่อง
ประจุไฟฟ้า โคมไฟ โทรโขง ไมชักฟิวส ไมคลอยพรอมเครื่องสง
สัญญาณ ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัด
รัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร
และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยส
คอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนต เบรกเกอร สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน ,จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ดอก
ลําโพง ฮอรนลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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วัสดุกอสราง จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ประกันภัย คาภาษี คาติดตั้ง อาทิเชน ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวานมือ โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา หนากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งราน ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียวสังเคราะห ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่
ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิล น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
   ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
(กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติรายจายที่ตองชําระคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษีคา
ประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณ
บันทึก
ขอมูล(
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,  
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวย
ประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงเป็น
อักขระหรือแป้นพิมพ(key Board) เมนบอรด(Main Board) เม
มโมรี่ซิป(Memory Chip) เชนRAM คัตซีทฟีด
เตอร(Cut Sheet Feeder) เมาท(Mouse) พรินเตอรสวิ
ตซิ่งบอกซ(Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ(Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส(Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสด(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน เราเตอร(Router) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
(กองชาง)
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งบลงทุน รวม 71,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 71,000 บาท
ครุภัณฑกอสราง

(1) เครื่องตบดิน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตบดิน เครื่องละ 21,000
 บาท จํานวน 2 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ใชเคื่องเบนซิน
- น้ําหนักเครื่องตบดินไมนอยกวา 80 กิโลกรัม
- แรงบดอัดไมนอยกวา 5 ตัน
- ความเร็วในการตบไมนอยกวา 5000 ครั้งตอวินาที
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เดือน ธันวาคม พ.ศ
.2564
(กองชาง)

(2) คอนปอนดดามไฟเบอรกลาส ขนาด 8 ปอนด จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคอนปอนดดามไฟเบอรกลาส ขนาด 8
 ปอนด อันละ 1,000 บาท จํานวน 2 อัน
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ขนาดไมนอยกวา 88x18x16 เซนติเมตร
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(กองชาง)
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ครุภัณฑสํารวจ

(1) เทปวัดระยะไฟเบอรกลาส ขนาด 50 เมตร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเทปวัดระยะไฟเบอรกลาส ขนาด 50
 เมตร อันละ 1,000 บาท จํานวน 2 อัน
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- สายเทปทําดวยวัสดุไฟเบอรกลาส มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1
 เซนติเมตร และขีดแบงยอยทุกๆ 1 เซนติเมตร หนากวางเสนเทป
ไมเกิน 13 มิลลิเมตร หนาไมเกิน 0.5 มิลลิเมตร มีที่หมุนมวนเทป
และโครงป้องกัน เสนเทปทําดวยพลาสติก สายไฟเบอรกลา
สเคลือบดวย พีวีซี ยาว 50 เมตร
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(กองชาง)

(2) เทปวัดระยะไฟเบอรกลาส ขนาด 20 เมตร จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเทปวัดระยะไฟเบอรกลาส ขนาด 20
 เมตร อันละ 500 บาท จํานวน 2 อัน
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- สายเทปทําดวยวัสดุไฟเบอรกลาส มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1
 เซนติเมตร และขีดแบงยอยทุกๆ 1 เซนติเมตร หนากวางเสนเทป
ไมเกิน 13 มิลลิเมตร หนาไมเกิน 0.5 มิลลิเมตร มีที่หมุนมวนเทป
และโครงป้องกันเสนเทปทําดวยพลาสติก สายไฟเบอรกลา
สเคลือบดวย พีวีซี ยาว 20 เมตร
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(กองชาง) 

ครุภัณฑอื่น

(1) ชุดตรวจโคลิฟอรมในน้ําและน้ําแข็ง อ.11 จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดตรวจโคลิฟอรมในน้ําและน้ําแข็ง อ.11
 กลองละ 800 บาท (1 กลองมี 20 ชุด) จํานวน 5 กลอง
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 9/8/2565  19:06:29 หนา : 130/140



(2) ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ํา อ.31 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ํา อ.31
 กลองละ 800 บาท (1 กลองมี 25 ชุด) จํานวน 25 กลอง
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเป้นครุภัณฑที่ไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(กองชาง)

งานก่อสร้าง รวม 7,367,800 บาท
งบลงทุน รวม 7,367,800 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,367,800 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล (คุมนายสงกา เสน
บานนางสําราญ  จําปี ถึงบานนายสงกา  ชิดสูงเนิน) บานหนองใหญ 
หมูที่ 8

จํานวน 436,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล กวาง 4.00
 เมตร ยาว 270 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,080
 ตารางเมตร ลงหินคลุกบดอัดแนน หนา 0.15 เมตร พรอมงานตี
เสนจราจร รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กําหนด พรอม
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 1/2565
 หนาที่ 2 ลําดับที่ 1
(กองชาง)

โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล (เสนบานภูผาทอง ถึง
บานไทยสงบ)บานภูผาทอง หมูที่ 10

จํานวน 1,411,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล กวาง 6.00
 เมตร ยาว 680 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 4,080
 ตารางเมตร ลงหินคลุกบดอัดแนน หนา 0.10 เมตร พรอมงานตี
เสนจราจร รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กําหนด พรอม
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 56 ลําดับที่ 16
(กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลทติก (เริ่มจากทาง
หลวงชนบท นม.4033 ถึงถนนมอญี่ปุ่น) บานวังไทรงาม หมูที่ 18

จํานวน 719,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท
ติก กวาง 5.00 เมตร ยาว268 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่
แอสฟัลทติกไมนอยกวา 1,340 ตารางเมตร ลงหินคลุกบดอัด
แนน หนา 0.15 เมตร พรอมงานตีเสนจราจร รายละเอียด
โครงการตามแบบที่ อบต.กําหนด พรอมป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที5่9 ลําดับที่ 24
(กองชาง) 

โครงการกอสรางถนนหินคลุก (เริ่มจากบานนางบุญเรือน ถึงบานนาย
สุชาติ) บานนอยพัฒนา หมูที่ 5

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนหินคลุก
ชวงที่ 1 ลงดินเสริม กวาง  4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.50
 เมตร ปริมาตรดินบดอัดแนนรวมไมนอยกวา 300 ลบ.ม. ลงหิน
คลุก กวาง  4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตร
หินคลุกบดอัดแนนรวมไมนอยกวา ๙๐ ลบ.ม. 
ชวงที่ 2 ลงดินเสริม กวาง  4.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 1.50
 เมตร ปริมาตรดินบดอัดแนนรวมไมนอยกวา 1,140 ลบ.ม. ลงหิน
คลุก กวาง  4.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตร
หินคลุกบดอัดแนนรวมไมนอยกวา 114 ลบ.ม.
รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กําหนด พรอมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 1/2565
 หนาที่ 3 ลําดับที่ 2
(กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายบานโปรงใหญ ถึงบานป่ารังงาม 
บานโปรงใหญ หมูที่ 20

จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนหินคลุก
ลงดินเสริม กวาง  5.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.30
 เมตร ปริมาตรดินบดอัดแนนรวมไมนอยกวา 750 ลบ.ม. ลงหิน
คลุก กวาง  5.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15
 เมตร ปริมาตรหินคลุกบดอัดแนนรวมไมนอยกวา 1,650 ลบ.ม
. รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กําหนด พรอมป้าย
โครงการจํานวน ๑ ป้าย
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 81 ลําดับที่ 37
(กองชาง)

โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล (เริ่มจากบานไทย
สงบ ถึงบานภูผาทอง) บานไทยสงบ หมูที่ 13

จํานวน 560,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล
ชวงที่ 1 กวาง 6.00 เมตร ยาว 50 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 300 ตารางเมตร ลงหินคลุกบดอัดแนน หนา 0.10
 เมตร 
ชวงที่ 2 กวาง 6.00 เมตร ยาว 50 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 300 ตารางเมตร ลงหินคลุกบดอัดแนน หนา 0.10
 เมตร 
ชวงที่ 3 กวาง 6.00 เมตร ยาว 170 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 1,020 ตารางเมตร ลงหินคลุกบดอัดแนน หนา 0.10
 เมตร พรอมงานตีเสนจราจร รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบ
ต.กําหนด พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 1/2565
 หนาที่ 4 ลําดับที่ 3
(กองชาง)
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โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย 
(เริ่มจากถนน นม.2256 ถึงภายในหมูบาน)  บานป่ารังงาม หมูที่ 3

จํานวน 242,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะแบบพลังงานแสง
อาทิตย ขนาดกําลังไฟไมนอยกวา 200 วัตต พรอมเสาและ
อุปกรณ จํานวน  20 ชุด  รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต
.กําหนด พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 121 ลําดับที่ 8
(กองชาง)

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย 
บานหวยโปรง หมูที่ 24

จํานวน 217,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะแบบพลังงานแสง
อาทิตย ขนาดกําลังไฟไมนอยกวา 200 วัตต พรอมเสาและ
อุปกรณ จํานวน  18 ชุด รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต
.กําหนด พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 133 ลําดับที่ 53
(กองชาง)

โครงการติดตั้งหอกระจายขาวแบบไรสายภายในหมูบาน บานซับ
สนุน หมูที่ 23

จํานวน 311,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งหอกระจายขาวแบบไรสายภายในหมูบานซับ
สนุน รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กําหนด พรอมป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 115 ลําดับที่ 10
(กองชาง)

โครงการติดตั้งหอกระจายขาวแบบไรสายภายในหมูบาน บานมอ
สุวรรณ หมูที่ 22

จํานวน 311,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งหอกระจายขาวแบบไรสายภายในหมูบานอสุ
วรรณ หมูที่ 22 รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต
.กําหนด พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 114 ลําดับที่ 9
(กองชาง)
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 850,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและคาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง ให
สมารถใชงานไดตามปกติ เชน ปรับปรุงถนน รางระบาย
น้ํา อาคารตางๆ ฯลฯ
(กองชาง)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาชดเชยสัญญาจางแบบปรับราคาได (คาK) เพื่อ
งานกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค งานกอสรางตางๆ การระบาย
น้ํา ระบบการขนสงและอื่นๆ ที่เกี่ยวของซึ่งดําเนินการในระดับพื้น
ดิน                                                                          
   
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2 /ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 516,460 บาท

งบบุคลากร รวม 416,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 416,460 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 374,460 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ดังนี้
1) ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร (นักบริหารงาน
เกษตร ระดับตน) จํานวน 1 อัตรา
2) นักวิชาการเกษตร (ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ) จํานวน 1
 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(กองสงเสริมการเกษตร)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง หัวหนาสวนราชการ ประเภท
อํานวยการทองถิ่น ระดับตน จํานวน ๑ อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
(กองสงเสริมการเกษตร)

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นรายจายใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่ง
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ปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชา
บาน) คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธหรือ
สิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจางที่ปรึกษา คาจางออกแบบ, คารับรองแบบ, คา
จางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนายความ, คาจางผูเชี่ยวชาญ
บัญชี, คาจางปรับปรุงโดเมน website, คาตรวจวินิจฉัยโรค, คา
ทําหมันสัตว คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง คาจางเหมาที่มี
ลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง คาติดตั้ง
ไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ (1) คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่
ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหมอ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ไฟฟ้า (2) คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ (1) คาวาง
ทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและ
อุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา (2) คาจางเหมา
เดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับ
ปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาโทรศัพทพวงภายในและเครื่อง
โทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเขา
ลักษณะที่ดินสิ่งกอสราง) ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
     ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
     ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
(กองสงเสริมการเกษตร)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขา
รับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาที่พัก คายาน
พาหนะ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- แผนพัฒนนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 150 ลําดับที่ 1
(กองสงเสริมการเกษตร)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นตน เชน  เคียว สปริงเกอร จอบหมุน จานพรวน คราดซี่
พรวนดินระหวางแถว ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสงเสริมการเกษตร สํานักปลัด)

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1)โครงการรณรงคเพื่อสรางจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคเพื่อสราง
จิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน คา
วัสดุ คาจัดเตรียมสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาป้าย คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 193 ลําดับที่ 3
(กองสงเสริมการเกษตร)
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(2)โครงการปลูกหญาแฝกอนุรักษดินและน้ํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกหญาแฝก
อนุรักษดินและน้ํา เชน คาวัสดุ คาจัดเตรียมสถานที่ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นใน
โครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 193 ลําดับที่ 2
(กองสงเสริมการเกษตร) 

(3)โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)  งานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น เพื่อดําเนินกิจกรรม ทั้ง 6 กิจกรรม ไดแก ปก
ปักทรัพยากรทองถิ่น กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทอง
ถิ่น กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรทองถิ่น กิจกรรมอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรทองถิ่น กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากรทอง
ถิ่น กิจกรรมสนับสนุนในการอนุรักษและจัดทําฐานทรัพยากรทอง
ถิ่น โดยการจัดฝึกอลรม ประชุม หรือสัมมนา การจัดเก็บฐาน
ขอมูลตําบลสินทรัพยที่ตนมี การสรางจิตสํานึกใหประชาชน
ตระหนักถึงคุณคาทรัพยากร การสํารวจทรัพยากร คาจัด
นิทรรศการ คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
พาหนะ คาป้าย คาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของกับการอบรมและการ
สํารวจฐานทรัพยากรทองถิ่น คาใชจายในโครงการพืชศึกษา การ
ศึกษาดูงาน งานสงเสริมภูมิปัญญาทองถิ่น คาพันธุพืช และคาใช
จายอื่นๆ ในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 193 ลําดับที่ 2
(กองสงเสริมการเกษตร) 
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