
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลวังทอง

อําเภอภักดีชุมพล   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 57,764,600 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 21,107,000 บาท
งบกลาง รวม 21,107,000 บาท

งบกลาง รวม 21,107,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ
. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้างพนักงาน
จ้างเงินเพิ่มคาครองชีพ คาจ้างชั่วคราว  โดยปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9
 ลงวันที่  22 มกราคม 2557  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81  ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557         

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทนพ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อให้
ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสพอันตราย  เจ็บป่วย ตาย หรือสูญ
หายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แกนายจ้าง  โดยคํานวณใน
อัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างทั้งปี (มกราคม – ธันวาคม) ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท0808.2/ว
 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561         
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,151,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ที่ได้ดําเนินการมา
กอนใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น3
ปีย้อนหลังและข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ 
ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ชวงอายุ 60-69 จํานวน 1,000
 รายๆ ละ 600 บาท/เดือนรวม12เดือนเป็นเงิน 7,200,000
 บาท   ผู้สูงอายุ ชวงอายุ 70-79 จํานวน 408รายๆ ละ 700
 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 3,427,200 บาท  ผู้สูง
อายุ ชวงอายุ 80-89 จํานวน 135รายๆ ละ 800
 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 1,296,000 บาท  ผู้สูง
อายุ ชวงอายุ 90 ปีขึ้นไป  จํานวน 19รายๆ ละ 1,000
 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 228,000 บาท      
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 7,320,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก
คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปได้รับ
เบี้ยความพิการ คนละ 800 บาท ตอเดือน ตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และคนพิการที่มีอายุต่ํา
กวา 18 ปี คนละ 1,000 บาท ตอเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2563 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นพ.ศ.2548 ที่ได้ดําเนินการจายเงินเบี้ยความพิการให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจาย
เงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็น
การดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542
จํานวน 700  รายๆ ละ  800  บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 6,720,000 บาท
รายละ1,000 บาท 50 ราย เป็นเงิน 600,000 บาท"       

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 90,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสแก
ผู้ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้วและมีความ
เป็นอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไมสามารถ
ประกอบอาชีพ  เลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิจะได้รับ
เบี้ยยังชีพคนละ 500 ตอเดือนครบทั้ง12เดือนเป็นการดําเนินการ
ตามภารกิจถายโอนมาตรา16แหงพระราชบัญญัติแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจพ.ศ. 2542และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2548จํานวน15 รายๆ ละ 500
 บาท/เดือน 12 เดือน เป็นเงิน  90,000  บาท
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เงินสํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมได้  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 19 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่  12 มีนาคม 2545  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที่  15 กรกฎาคม 2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 3215 ลงวันที่  6 มิถุนายน  2559       

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายการจราจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่
ประชาชนได้รับประโยชน(อ้างถึงหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวน ที่ มท 0313.4/ว 3203ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 ) 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3892 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562      

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 465,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ .ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อย
ละ  2 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี และมิให้นํา
รายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมา
รวมคํานวณ 
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลวังทอง จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 และประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติเรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ
เพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ.2561 ในอัตราไมน้อยกวา ร้อยละ 40 ของคาบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ    

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษ กรณีพนักงานสวนท้องถิ่น ผู้รับ
บํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ถึงแกความตาย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชนตอบแทน
อื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจายได้ พ.ศ
. 2559  พระราชกฤษฎีกา การจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
.2535  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765  ลง
วันที่ 3  มิถุนายน  2537   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0312/ว 1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 เรื่อง การจายเงิน
เดือนและเงินชวยพิเศษในกรณีพนักงานเทศบาลถึงแกความตาย

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษ กรณีพนักงานสวนท้องถิ่น ผู้รับ
บํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ถึงแกความตาย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชนตอบแทน
อื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจายได้ พ.ศ
. 2559  พระราชกฤษฎีกา การจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
.2535  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765  ลง
วันที่ 3  มิถุนายน  2537   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0312/ว 1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 เรื่อง การจายเงิน
เดือนและเงินชวยพิเศษในกรณีพนักงานเทศบาลถึงแกความตาย
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,201,060 บาท

งบบุคลากร รวม 5,765,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,089,520 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือน/คาตอบแทนผู้บริหารแยกได้ดังนี1้.คาตอบ
แทนรายเดือนตําแหนงนายกอบต(20,400x12) 244,800 บาท   2
.คาตอบแทนรายเดือน ตําแหนงรองนายก อบต
.(11,220x12x2) 269,280 บาท  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบลประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.  2557 
           

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกอบต./รอง
นายก อบต.แยกได้ดังนี้ 1.เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนง นายก อบต. (1,750x12) เป็นเงิน 21,000 บาท    
2.เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก อบต. (880x12x2
) เป็นเงิน 21,120 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบลประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบลพ.ศ. 2554แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2557       
"         
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกอบต./รองนายกอบต
. แยกได้ดังนี้      
1.เงินคาตอบแทนพิเศษ นายก อบต. (1,750x12) เป็น
เงิน 21,000 บาท     
2.เงินคาตอบแทนพิเศษ รองนายก อบต. (880x12x2) เป็น
เงิน 21,120 บาท     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลรองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2557  
"         

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนตําแหนง เลขานุการนายกอบต
.(7,200x12)เป็นเงิน 86,400 บาท   - เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบลรองนายกองคการบริหารสวนตําบลประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2
) พ.ศ.  2557 
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 2,404,800 บาท

"เพื่อจายเป็น คาตอบแทนรายเดือนสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแยกรายละเอียดดังนี้  1.ประธานสภา อบต. (11,220x12
) เป็นเงิน 134,640 บาท     
 2.รองประธานสภา อบต. (9,180x12) เป็นเงิน 110,160
 บาท                                               3.สมาชิกสภา อบต
.(7,200x12x24) เป็นเงิน 2,073,600 บาท 
 4.เลขานุการสภา อบต. (7,200x12)เป็นเงิน 86,400
 บาท                                                 หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขอองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  
         

วันที่พิมพ : 4/10/2564  11:02:05 หน้า : 8/211



เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,676,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,400,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้อง
ถิ่น 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน     ดังนี้ 1.ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลจํานวน 1  อัตรา 
2. หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 1อัตรา
3. นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ2535
) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)      - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น       
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 60,000 บาท

เ"เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น
ตามรายละเอียด ดังนี้ เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มคา
วิชาชีพ (พ.ค.ว.) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินเพิ่ม
ประจําตําแหนงที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ เงินเพิ่มประจําตําแหนง
นิติกร (พ.ต.ก) เงินเพิ่มตามที่กฎหมายกําหนด เงินคาตอบแทน
รายเดือน เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนฯลฯ
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้ข้าราชการหรือพนักงานสวน
ท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
 - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28
 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน การกําหนดให้ข้า
ราชการการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงิน
เดือนคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง  
 - ประกาศ ก.จ. ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้อง
ถิ่น ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารง
ตําแหนง บริหาร อํานวยการ ดังนี้
1.เงินประตําแหนงปลัด 7,000x12เป็นเงิน 84,000 บาท
2. คาตอบแทนรายเดือนประจําตําแหนงปลัดอบต.7,000x12เป็น
เงิน 84,000 บาท
3.เงินประจําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด 3,500x12 เป็นเงิน 42,000
 บาท
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
ชัยภูมิ  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน
ตอบแทนอื่น  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น "         

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 910,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป ดังนี้ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1.ผู้ชวยนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา 
2.ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ   1  อัตรา 
3.พนักงานขับรถยนต  1  อัตรา 
พนักงานจ้างทั่วไป    
1.ยาม   จํานวน  1  อัตรา 
2.คนงานทั่วไป จํานวน  3  อัตรา
 - ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2542  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566. และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง   ตาม
รายละเอียดดังนี้
พนักงานตามภารกิจ
1.ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน  1  อัตรา 
2.พนักงานขับรถยนต จํานวน  1  อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป    
1.ยาม   จํานวน  1  อัตรา 
2.คนงานทั่วไป จํานวน  3  อัตรา
เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้
 - ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ
.ศ2542ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  
"         

งบดําเนินงาน รวม 3,299,540 บาท
ค่าตอบแทน รวม 640,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 330,000 บาท

"1. เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น   จํานวน 30,000
 บาทตาม
2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ    จํานวน 49,230 บาท 
3.คาตอบแทนคณะกรรมการประจําศูนยประสานงานการเลือกตั้ง
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  จํานวน75,920บาท รายละเอียดดัง
นี้       
1.1 คาตอบแทนประธานกรรมการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ปฎิบัติงาน 3-4 เดือน จํานวน 1 คน คิดเป็น 4,620
 บาท/ เดือน       
1.2 คาตอบแทนกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ปฎิบัติงาน 3-4 เดือน จํานวน 2 คน คิดเป็น 4,120
 บาท/เดือน       
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1.3 คาตอบแทนผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ปฎิบัติงาน 3-4 เดือน จํานวน 1 คน คิดเป็น 4,620
 บาท/เดือน       
1.4 คาตอบแทนนายอําเภอ/ผู้อํานวยการเขต ปฎิบัติงาน 2
 เดือน จํานวน 1 คน คิดเป็น 4,120 บาท/เดือน 
1.5 คาตอบแทนนายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น ปฎิบัต
 ิงาน 2 เดือน จํานวน 1 คน คิดเป็น 4,120 บาท/เดือน
 1.6 คาตอบแทนอนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ชวย
เหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค
กรปกครองสวนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปฏิบัติงาน
รายวัน คิดเป็น 350/วัน จํานวน 2 คนอัตราคาตอบแทนเป็นไป
ตามบัญชีอัตรา คาตอบแทนบุคคลตามท้ายระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น     
4.คาตอบแทนเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 174,850
 บาทเพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือก
ตั้ง ปฏิบัติงาน 3 วัน ประกอบด้วย วันอบรม วันรับมอบวัสดุ
อุปกรณการเลือกตั้ง และวันเลือกตั้ง (ปธ.กปน. 1 คน กปน. 8
 คน และ จนท.รปภ. 2 คน)รวมเป็น 11คน /1 หนวยเลือกตั้ง มี
ทั้งหมด13 หนวยเลือกตั้ง รายละเอียดดังนี้       
1.1 วันอบรม คนละ 300 บาท ( 300 x143) = 42,900 บาท      
1.2 วันรับหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณการเลือกตั้ง คน
ละ 250 บาท (250x143)= 35,750 บาท 1.3 วันเลือกตั้ง        
       1.3.1 ปธ.กปน. 1 คน 700 บาท  (700x13) = 9,100
 บาท      
       1.3.2 กปน. + จนท.รปภ. รวม 10 คน ๆ ละ 450
 บาท (450x130)= 58,500 บาท    
1.4 คาพาหนะ คนละ200 บาท ในวันเลือกตั้งหรือวันออกเสียงลง
คะแนน     
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้       1)พระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562  "         
 "2)ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้
บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  2562     
3)พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
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ท้องถิ่น พ.ศ.2562    
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3675
 ลงวันที่ 6  กรกฎาคม  2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น    5)หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ ลต
 0014/6268 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563เรื่อง การเตรียมการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น      
 6) หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต
 0002/ว304 ลงวันที่ 17กรกฎาคม 2563 เรื่อง การเตรียมการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น        
7) หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต
 0014/6267     
"         
        

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้านการรักษาความ
เจ็บป่วยที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้อง
ปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ
ในที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงาน
นอกที่ตั้งสํานักงานฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808 2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีพ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
"         
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คาเชาบ้าน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานองคการบริหารสวนตําบลที่
มีสิทธิเบิกคาเชาบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคา
เชาบ้าน ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่ม
เติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่ง
การตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง        

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 100,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบลและลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808 2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีพ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น"        
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ค่าใช้สอย รวม 1,760,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 800,000 บาท

-"เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลให้ปฏิบัติงานสนับสนุน
และชวยเหลือเจ้าหน้าที่ในภารกิจและตามอํานาจหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน(ยกเว้นคาเชาบ้าน)คาโฆษณา(รายจายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ   คาเครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตาง ๆ (ที่ไมเข้าลักษณะที่ดินสิ่งกอสร้าง) ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณราย
จายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.2/ว1627ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562      
"         
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคารับรอง คาอาหาร คาเครื่องดื่ม สําหรับกรณี
หนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก เข้าดูงานหรือเยี่ยมชม ตรวจ
ราชการ การแถลงขาวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฯลฯ
 - เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย
เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรอง และคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรอง ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกราย
รับ – รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  หรือตาม
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการ ของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่น กับองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น โดยตั้งตามเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.4/ว 2381  ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808 2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีพ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
"         
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ   คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ
  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561    
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808 2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีพ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น"         

คาใช้จายในการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบลวังทอง จํานวน 600,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งขององคการ
บริหารสวนตําบลวังทองตามที่กฎหมายกําหนดโดยจายเป็นคาใช้
จายดังนี้        
1. คาใช้จายประจําศูนยประสานงานการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้     
   1.1 คาใช้จายในการจัดตั้งศูนยประสานงานการเลือกตั้งประ
จําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น    
   1.2 คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ สําหรับผู้อํานวยการ
การเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พนักงานและผู้
ชวยปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง 
   1.3 คาสาธารณูปโภค เชน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท อินเตอร
เน็ต เป็นต้น      
   1.4คาอาหาร/อาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้จายในการจัด
ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเลือก
ตั้ง                                                                           
                              1.5 คาใช้จายในการอบรมคณะกรรม
การประจําหนวยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประ
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จําที่เลือกตั้ง       "         
"1.6คาใช้จายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ        
2.คาใช้จายประจําหนวยเลือกตั้งที่เลือกตั้ง ดังนี้         
คาจัดสถานที่ คาไฟฟ้าแสงสวางและทําความสะอาดในหนวย
เลือกตั้ง ,คาจัดหาป้ายปิดประกาศ  , คาพาหนะขนสงสิ่งของและ
อุปกรณการเลือกตั้ง,คาเชาเต็นทและฉากกั้นหลังคูหาเลือกตั้งสํา
หรับหนวยเลือกตั้งที่ไมอยูในอาคาร , คาจัดทําฉากกั้นคูหาออก
เสียงลงคะแนน         
3.เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับวัสดุสําหรับการเลือกตั้ง ประกอบ
ด้วยรายละเอียดดังนี้    
วัสดุประจําศูนยประสานงานการเลือกตั้งและวัสดุสําหรับประจํา
หนวยเลือกตั้ง  คาจัดทําป้ายประกาศผลคะแนน คาจัดพิมพบัตร
เลือกตั้ง เลมละ 20 ฉบับ (คิดจากจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็น
เลม)  คาจัดพิมพตัวอยางบัตรเลือกตั้ง คาจัดหาบัตรทาบบัตรเลือก
ตั้งสําหรับผู้พิการทางสายตาหรือผู้สูงอายุ สมุดรายงานเหตุการณ
และแบบพิมพประจําหนวยเลือกตั้ง (คิดตามจํานวนหนวยเลือก
ตั้ง) คากระดาษตอเนื่องสําหรับจัดพิมพเอกสารเกี่ยวกับการเลือก
ตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประกาศกําหนดหนวยเลือกตั้ง
และที่เลือกตั้ง  หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน บัญชีรายชื่อผู้ถูกจํากัด
สิทธิ คาหมึกที่ใช้สําหรับเครื่องพิมพสําหรับพิมพเอกสารที่เกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง คาพิมพหนังสือกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง คาพิมพคูมือ
กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง คาจัดหาหีบบัตรเลือกตั้ง คาจัดหา
สายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง  คาอุปกรณเวชภัณฑ (หน้ากากอนามัย เจ
ลล้างมือ แอลกฮอล) ฯลฯ     - เป็นไปตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้       
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562  
- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้
บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  2562     
- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562    
- หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ชัยภูมิ ที่ ลต 0002/ว492 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การ
เตรียมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็น
คาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้อง
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ถิ่น      
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการ
ปกครอง  แนวทางการพัฒนาที่ 8.1 สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนและองคกรทุกภาคสวน หน้า 83 
"         
         

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล ซึ่งดําเนินการเองหรือ
สวนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดําเนินการ     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808 2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีพ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการที่ดีให้แก  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และผู้นําชุมชน

จํานวน 50,000 บาท
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"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานราชการและลูกจ้าง
องคการบริหารสวนตําบล ผู้นําชุมชนและหัวหน้าหนวย
งานราชการในชุมชน  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  พิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คายานพาหนะ คา
ป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลพ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่7 พ.ศ. 2562  พระ
ราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบ้าน
เมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการ
ปกครอง  แนวทางการพัฒนาที่ 8.1   สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนและองคกรทุกภาคสวน หน้า 82      
"         
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน เครื่องพิมพ เครื่องถายเอกสาร ตู้ โต๊ะ เครื่อง
คอมพิวเตอร แอร และทรัพยอื่นๆ  รถยนตสวนกลางฯลฯ        
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้         
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542        
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808 2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีพ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น"         
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ค่าวัสดุ รวม 410,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

-"เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษา เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เชน หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก  แปลงลบกระดานดํา  ตรายาง  ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัด
กระดาษ  นาฬิกาตั้งหรือแขวน  พระพุทธรูป  พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค  ฯลฯ
หนังสือ ที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น "         
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อจายคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทตางๆ ดังตอไปนี้
- วัสดุคงทน อาทิ หม้อ  กระทะ  กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ฯลฯ 
- วัสดุสิ้นเปลือง อาทิ ผงซักฟอก  สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรงไม้
กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา อาหารสําเร็จ
รูป ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562    
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
"         

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง      
- ประเภทวัสดุคงทน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อตและ
สกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ ประเภทอุปกรณ
ประกอบและอะไหลเครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ค
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ล้อ ถัง
น้ํามัน ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมองฯลฯเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562    
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น "         
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

"-เพื่อจายคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทตางๆ ดังตอไป
นี้ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าดน้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ ฯลฯ         
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น "         

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ 
-ประเภทวัสดุคงทน เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล้องและ
ฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกล้องถาย
รูป ฯลฯ    
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ        
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น "         
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล(
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc , Di
gital Video Disc , Flash Drive)  เทปบันทึก
ข้อมูล(
Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ(Key Board) เมน
บอรด(Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM  
ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น "         
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 489,540 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

"เพื่อจายคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช้จายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ  คาภาษีในกิจการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น "         

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายคาน้ําประปา คาน้ําบาดาลในสํานักงานหรือที่สาธารณะ
รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ  คาภาษี ใน
กิจการองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท และคาโทรศัพทเคลื่อนที่ รวมถึงคาใช้
จายเพื่อให้มาซึ่งบริการดังกลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ เชน การเชาเครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท คา
บํารุงคูสายโทรศัพท ฯลฯ ในกิจการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น "         

คาบริการไปรษณีย จํานวน 19,540 บาท

"เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ , คาดวงตราไปรษณียากร , คา
เชาตู้ไปรษณีย , คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS)  ในกิจการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น "         
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน    คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคา
สื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็น
ต้น และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเ คาตอสัญญาณ จีพีเอส(1
 ครั้ง/ปี) ฯลฯตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น          

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเชาพื้นที่เว็บไซดและคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง(ระบบCLOUD,HOSTING) และให้หมายความรวมถึงคาใช้
จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น          

งบลงทุน รวม 81,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 81,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ผู้บริหาร จํานวน 6,500 บาท

เพื่อจายคาเก้าอี้ผู้บริหาร จํานวน 1 ตัว ขนาด 71.1*77.4*112.4-
120 เซนติเมตร  มีพนักพิงและที่นั่งบุฟองน้ําหุ้มหนังสังเคราะห ที่
วางแขนโครงพลาสติกขึ้นรูปบุฟองน้ําหุ้มหนังสังเคราะห ขา
ไนลอน 5 แฉก สามารถหมุนเก้าอี้ได้รอบตัว  เกณฑราคาตามท้อง
ตลาด เนื่องจากไมมีราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ      
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จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานเพื่อใช้ในห้อง
ประชุม จํานวน 10 ตัวๆละ2,000 บาท คุณลักษณะดังนี้      
 - เก้าอี้บุนวม      
 - มีพนักพิงสุง      
 - มีที่พักแขนทั้งสองข้าง      
 - เบาะหุ้มด้วยหนังสังเคราะหสีดํา      
เกณฑราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ      

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 29,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน  จํานวน 5 หลัง  หลัง
ละ 5,900 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้   
 - มีมือจับชนิดปิด   
 - มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น   
 - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก)   
(เป็นไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563 )   

โต๊ะทํางานผู้บริหาร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายคาโต๊ะทํางานผู้
บริหาร จํานวน 1  ตัว ขนาด 160*180*200*240 เซนติเมตร วัสด
 ุทําจากไม้เนื้อแข็งเคลือบเมลามีน  เกณฑราคาตามท้อง
ตลาด เนื่องจากไมมีราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800VA จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด  800 VA  
จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 2,500  บาท   
คุณลักษณะพื้นฐาน   
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA  (480  Watts)   
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที   
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563)   

งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภักดีชุมพล ตามโครงการสนับสนุน
การจัดงานรัฐพิธีอําเภอภักดีชุมพล

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภักดีชุม
พลตามโครงการจัดงานรัฐพิธี  ประจําปี  2565    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ
.2563และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 45,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชน       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2559แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ
.2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น หนังสือองคการบริหารสวนตําบลเจาทอง ที่
ชย 79401/ว336 ลงวันที3่0มิถุนายน 2564เรื่อง ขอรับการสนับ
สนุนงบประมาณโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ–รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น       
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 759,000 บาท
งบบุคลากร รวม 520,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 520,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 330,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้ข้า
ราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้
1. นักวิเคราะหนโยบายและแผนจํานวน  1  อัตรา
เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้ 
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ
.ศ2542ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี(ปีงบ
ประมาณ 2564-2566และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน
ตอบแทนอื่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น "         

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2563-2566. และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
รายละเอียดดังนี้
 1.ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

1"1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปี(โบนัส) จํานวน 20,000 บาท
2) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ จํานวน 30,000 บาท
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ตามหนังสือกระทรวงการคลังดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลง
วันที่  6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
"         

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้านการรักษา
ความเจ็บป่วยที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวน
ใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือ
กะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมาย
วาด้วยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลด้วย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบล.และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  และหนังสือกรม
บัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013
  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง         
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลให้ปฏิบัติงานสนับสนุน
และชวยเหลือเจ้าหน้าที่ในภารกิจและตามอํานาจหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น     
- คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาซัก
ฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยก
เว้น  คาเชาบ้าน)  คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจ้างเหมาบริการหรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คา
ติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562"         
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ   คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ
 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561    
"         

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ
พนักงานสวนตําบล ซึ่งดําเนินการเอง หรือสวนราชอื่นที่เกี่ยวข้อง
เป็นผู้ดําเนินการ     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน    
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โครงการอบต.พบประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาและรวมกันวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการองคการบริหารสวน
ตําบลวังทองพบประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาและรวมกันวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณคาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คา
เชาอุปกรณตางๆ คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ฯลฯ     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลพ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่7 พ.ศ. 2562       
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการ
ปกครอง  แนวทางการพัฒนาที่ 8.1   สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนและองคกรทุกภาคสวน หน้า81     
"         

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน  เครื่องพิมพ เครื่องถาย
เอกสาร ตู้ โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร แอร และทรัพยอื่นๆ  ฯลฯ     
   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้    
     
1)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560        
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542        
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ   เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก  ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา  ตรายาง  ขาตั้งก
  กระดาษ หมึก  ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซีแบบใสน้ํายาลบกระดาษไข
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯเป็นไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่  28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น          

วันที่พิมพ : 4/10/2564  11:02:05 หน้า : 39/211



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจาย อาทิ
เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc , Di
gital Video Disc Flash Drive) บันทึก
ข้อมูล(ReelMagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกร (Cut Sheet Feeder)  
เมาส(Mouse)  เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น "         
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งบลงทุน รวม 9,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องเข้าเลมสันกาวไฟฟ้า จํานวน 9,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเข้าเลมสันกาวไฟฟ้าเพื่อใช้ในสํานัก
งานเป็นการเข้าเลมสมุดงานในจํานวนเกิน100 แผน       
 เครื่องเข้าเลมสันกาวร้อนระบบอัตโนมัติ โดยมีคุณลักษณะดังนี้    
   
- สามารถใช้ได้ทั้งปกสันกาวร้อนและกาวแผน       
- ระบบบีบชิ้นงานที่อัดบีบที่แนนด้วยเครื่องอัตโนมัต       
- เครื่องเข้าเลมสันกาวร้อนระบบอัตโนมัติ       
- เข้าเลมเอกสารได้ตั้งแต 1.5มม-40มม.(10-450แผน/70แก
รม)ขนาด A4 - F14(390x400mm)       
- สามารถใช้ได้ทั้งปกสันกาวร้อนและกาวแผน       
- มีระบบตั้งเวลา 30,45,60 วินาที ตามความหนาของกระดาษ     
  
- มีระบบเซนตเซอรตรวจจับ เวลาเมื่อใสชิ้นงานใสลงไปในชอง
ละลายกาว       
- ระบบบีบชิ้นงานที่อัดบีบที่แนนด้วยเครื่องอัตโนมัติ       
- มีระบบการสั่นของชิ้นงานเพื่อให้กระดาษเข้าถึงสันกาวมากขึ้น
อัตโนมัติ       
- มีสัญญาณไฟโชวสถาณะการทํางาน(สัญญาณเตือน) แถบ สีเขียว 
      
- มีที่พักชิ้นงานเมื่อละลายกาวเสร็จด้วยระบบเซ็นตเซอร+พัดลม
ระบาย ความร้อน       
- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อมีไฟเข้าเกิน (RESET)       
- ขนาด(Dimensions): 22.5x47.5x20.5 cm       
- น้ําหนัก(Weight) : 5.3 Kgs       
- สี (Colors) : Light Grey/ Black       
- ระบบไฟPower: 110 or 240 volts       
เกณฑราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ       
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,863,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,992,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,992,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,300,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ให้แก
ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราและประโยชนตอบแทนอื่น และ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี(ปีงบประมาณ 2564-2566
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) รายละเอียดดังนี้
1. ผู้อํานวยการกองคลังจํานวน 1 อัตรา 
2. นักวิชาการเงินและบัญชีจํานวน 1 อัตรา 
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้จํานวน1  อัตรา 
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจํานวน1  อัตรา
5. เจ้าพนักงานพัสดุจํานวน  1  อัตรา 
         

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง 
บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดชัยภูมิ   เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
และประโยชนตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) รายละเอียดดังนี้
1. ผู้อํานวยการกองคลัง (3,500x12) เป็นเงิน 42,000 บาท    
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 590,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2563-2566. และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)รายละเอียดดังนี้
1 ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จํานวน  1  อัตรา 
2 ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ   จํานวน  1  อัตรา 
3 ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน  1  อัตรา 
4 ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  อัตรา 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2563-2566
 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)  รายละเอียดดังนี้ 
1 ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน  1  อัตรา 
2 ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ   จํานวน  1  อัตรา 
3 ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน  1  อัตรา 
4 ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  อัตรา 
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งบดําเนินงาน รวม 832,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 260,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี(โบนัส) จํานวน 40,000 บาท
2) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ จํานวน 40,000 บาท
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ตามหนังสือกระทรวงการคลังหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่  6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้านการรักษาความ
เจ็บป่วยที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้อง
ปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ
ในที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงาน
นอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่
ตั้งสํานักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้
หมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลมีสิทธิเบิกคาเชา
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน ของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง         

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบลและลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  และหนังสือกรม
บัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013
  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง         
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ค่าใช้สอย รวม 472,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 272,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลให้ปฏิบัติงานสนับสนุนและ
ชวยเหลือเจ้าหน้าที่ในภารกิจและตามอํานาจหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน(ยกเว้นคาเชาบ้าน)คาโฆษณาและเผยแพร  คา
ธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา  คาจ้างเหมาบริการหรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่
เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้ง
ประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
       
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ  ทาอากาศยานคาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนาดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561    

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ
พนักงานสวนตําบล ซึ่งดําเนินการเองหรือสวนราชอื่นที่เกี่ยวข้อง
เป็นผู้ดําเนินการ     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน    
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จํานวน 100,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้ขององคการบริหารสวนตําบลวังทองโดยการจัดทําหรือ
ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน และการจัดทํา
ฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององคการบริหารสวนตําบลวัง
ทอง เชน การจัดทําฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2550       
-พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   -ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการดําเนินการ ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ปรากฏในแผน
พัฒนา ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และ
การปกครอง       
แนวทางการพัฒนาที่ 8.3 สงเสริมระบบการบริการประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
หน้า 86       
"         

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน  เครื่องพิมพ เครื่องถาย
เอกสาร ตู้ โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร แอร และทรัพยอื่นๆ  ฯลฯ
        
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
         - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560        
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
       
"         
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงานประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปลง
ลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา)ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสารเครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บ
กระดาษ  กุญแจ ภาพเขียน  แผนที่   นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระ
พุทธรูป  ฯลฯ   เป็นไปตามหนังสือที่มท 0808.2/ว1248ลงวัน
ที่ 27มิถุนายน2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
"          
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล(
Diskette ,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc ,Digi
tal Video Disc ,Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล(Reel MagneticTape,Cassette Tape,Cartridge Tape)
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น "         

งบลงทุน รวม 39,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 29,500 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน  จํานวน 5 หลัง  หลัง
ละ 5,900 บาท มีคุณลักษณะดังนี้  
- มีมือจับชนิดปิด    แผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น       คุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก)(เป็นไปตามเกณฑบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563 )        
"        
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด  800 VA  
จํานวน 4 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน      
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA  (480  Watts)      
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที      
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563)      
"       

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 217,200 บาท
งบบุคลากร รวม 217,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 217,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 217,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แกข้า
ราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นรายละเอียดดังนี้
1.นักวิชาการตรวจสอบภายในจํานวน 1 อัตรา ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชนตอบแทนอื่น และ พระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 2,546,100 บาท

งบบุคลากร รวม 902,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 902,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 340,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงาน
สวนตําบลดังนี้     
1) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา     
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 510,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้แก
พนักงานจ้างดังนี้      
1) พนักงานขับรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค    จํานวน 1 อัตรา      

2) ผช.จพง ป้องกันฯ                           จํานวน 1 อัตรา      
3) พนักงานดับเพลิง                            จํานวน 2 อัตรา       
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 52,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง ดังนี้    

1) พนักงานขับรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค    จํานวน 1 อัตรา    
2) ผช.จพง ป้องกันฯ  จํานวน 1 อัตรา    
3) พนักงานดับเพลิง จํานวน 2 อัตรา     
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2563-2566 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
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งบดําเนินงาน รวม 751,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 155,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี(โบนัส)แกพนักงานสวนท้องถิ่น
จํานวน 30,000 บาท
2)คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ จํานวน 40,000บาท                                   
3) คาป่วยการ อปพร.จํานวน 30,000 บาท   เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่  6
 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้านการรักษาความ
เจ็บป่วยที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้อง
ปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ
ในที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงาน
นอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่
ตั้งสํานักงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น "        

คาเชาบ้าน จํานวน 45,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้าน 
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน ของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น "        
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ค่าใช้สอย รวม 376,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 96,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลให้ปฏิบัติงานสนับสนุนและ
ชวยเหลือเจ้าหน้าที่ในภารกิจและตามอํานาจหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น        
- คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาซัก
ฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยก
เว้น  คาเชาบ้าน)  คาโฆษณา คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ย
ประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา   ฯลฯ  เป็น
ไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ–รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562      
"        

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางคาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561    
"        
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาธรรมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ
พนักงานสวนตําบล ซึ่งดําเนินการเองหรือสวนราชอื่นที่เกี่ยวข้อง
เป็นผู้ดําเนินการ     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน "        

โครงการ 1 เดือน 1 กิจกรรมทําความดี จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการ 1 เดือน 1 กิจกรรมทําความดี คา
ป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณในการจัดทําโครงการ คาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ ฯลฯ   เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.  ๒๕๖๐ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด้าน
สังคม แนวทางการพัฒนาที่ 3.3  การพัฒนาและจัดระเบียบของ
ชุมชนและสังคม หน้า 50

"        
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โครงการป้องกันเด็กจมน้ํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการป้องกันเด็กจมน้ํา คาอาหารวาง คา
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม คาป้าย คาใช้จายอื่นที่
จําเป็นในการจัดจัดทําโครงการ ฯลฯ       
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ
.  ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3
  ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 3.3
  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม หน้า 50

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหมและสงกรานต คาอาหาร
วาง คาเครื่องดื่ม คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่
จําเป็นในการจัดจัดทําโครงการ ฯลฯ        
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.  ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562
- พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 - แผนพัฒฯาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 3.3
  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคมหน้า 50  
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โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย คาป้ายโครงการ คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณในการจัดทําโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ    
-เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 3ยุทธศาสตร
ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 3.3  การพัฒนา
และจัดระเบียบของชุมชนและสังคม หน้า 50   
     

โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ตําบลวังทอง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ตําบลวัง
ทอง คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม คาอาหาร คาอาหารวาง
เครื่องดื่ม คาวิทยากร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดโครงการ ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.  2557   
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม   
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชน
และสังคมหน้า 51  
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โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติการงานป้องกัน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติการงาน
ป้องกันฯ คาป้ายโครงการ คาวัสดุและอุปกรณในการฝึกอบรม คา
อาหาร คาอาหารวาง เครื่องดื่ม คายานพาหนะ ฯลฯ    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 3.3
  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม   
หน้า 50 
   

โครงการรู้ทันป้องกันไฟป่า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการรู้ทันป้องกันไฟป่า โดยจายคาวัสดุ
อุปกรณในการฝึกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดโครงการ ฯลฯ    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกราย
รับ – รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน  เครื่องพิมพ เครื่องถาย
เอกสาร ตู้ โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร แอร และทรัพยอื่นๆ  ฯลฯ
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
       
"        

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ  เชน กระดาษ ดินสอ ยางลบ หมึก น้ํายาหมึกเติม  เครื่องตัด
กระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
"         
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุดังนี้ประเภทวัสดุคง
ทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า ฟิวส เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า เบรกเกอร สาย
อากาศ ฯลฯ ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ฯลฯ เป็นไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่
สุดที่มท08082/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น         

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ดังนี้   ประเภทวัสดุคง
ทน ได้แกสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  ไมสามารถซอมแซม แมแรง ประแจปาก
ตาย ประแจแหวน ประแจเลื่อน คีมล็อค  กรวยจราจร  สิ่งของที่มี
ลักษณะใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ฯลฯ  ประเภทอุปกรณ
ประกอบและอะไหล ได้แกสิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรือ
อะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  ฯลฯ   -เป็นไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น         
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายซึ่งให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยไมสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอั้นสั้นรวมถึงรายจายดังตอไปนี้ ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  ได้แก สิ่งของที่มีลักษณะใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไปไม
คงสภาพเดิม ดังนี้ แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิงชนิด
ตางๆ ถาน ก๊าซ ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่
มท08082/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น        

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประเภทวัสดุ
คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัด
แปลง   รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน ชุดเครื่องมือผาตัดที่
วางกรวยแก้ว  กระบอกตวง เบ้าหลอม   หูฟัง (Stethoscope)  
เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อ
เพลิง  เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร   สําลีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ  แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมี
ภัณฑ  ออกซิเจน น้ํายาตางๆ   เลือด    สายยาง  ลูกยาง หลอด
แก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตางๆ  สัตวเลี้ยงเพื่อ
การทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย หลอดเอกซเรย ฯลฯ เป็น
ไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น         
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย รายจายซึ่งให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยไมสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  เพื่อจายเป็นคาชุดปฏิบัติหน้าที่ฉุก
เฉิน ให้แก ข้าราชการ พนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ(ผู้ผาน
การอบรมหลักสูตรและสอบผานได้รับประกาศนียบัตรตามที่
กรรมการแพทยฉุกเฉินหรือสถาบันแพทยฉุกเฉิน เพื่อจายเป็นคา
ชุดปฏิบัติหน้าที่สําหรับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อป
พร.)สําหรับผู้ผานการฝึกอบรม     ข. ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง   ได้แก สิ่งของที่มีลักษณะใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้ ชุดปฏิบัติหน้าที่ตางๆ เชน ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ชุด อป
พร. ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้      
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประกอบหนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนที่สุดที่มท08082/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2565ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น"        
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ อาทิ
เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล  อุปกรณบันทึกข้อมูล หัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเสง  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด(Main Board) เมมโมรี่
ซิป(Memory Chip) เชน RAM  เป็นต้น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น "         
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง  รายจายซึ่งให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยไมสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  รายจายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของเพื่อใช้
ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น โดยจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับ
เพลิง ดังนี้ ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   ได้แก สิ่งของที่มีลักษณะ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ทอดูดน้ําดับเพลิง หัวฉีดน้ําดับ
เพลิง ข้อแยกดับเพลิง ฯลฯ อุปกรณชวยเหลือผู้ประสบภัยจากที่
สูง เชน เชือกโรยตัว ถุงมือโรยตัว สแนบลิ้ง ฯลฯ   เป็นไปตาม
หนังสือสั่งการ ดังนี้     
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่มท08082/ว3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2565ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น"       
 

งบลงทุน รวม 893,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 893,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเต้นท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเต้นทปรากฎในแผนงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ขนาด 3x3 เมตร ราคา 2,500 บาทจํานวน 2 ตัว     
คุณลักษณะพื้นฐาน ผ้าใบ  โครงอลูมิเนียม       
- เกณฑราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ      
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ครุภัณฑกอสร้าง

จัดซื้อเลื่อยยนต จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเลื่อยยนตไฟฟ้าขนาด 12 นิ้ว 2 แรง
ม้า เป็นไปตามเกณฑราคาตามท้องตลาด

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ หม้อแปลงไฟฟ้า 12v/24v เป็น 220 v 
จํานวน 1 หม้อคุณลักษณะพื้นฐาน 
OUTPUT 220 VPEAK POWER 12000 Wทํางานที่ระดับแรง
ดัน 12v/24v เกณฑราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ
  

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สําหรับใช้ใน งานรักษาความ
ปลอดภัย วิเคราะหภาพ และงานอื่นๆ พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่ บ้าน
นาทุงใหญ หมูที่ 7

จํานวน 434,000 บาท

1.1. กล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคารแบบที่ 2 สําหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยวิเคราะหภาพ และงานอื่นๆ ราคา 53,000 บาท
จํานวน 5 ตัวคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้  - มีความละเอียดของภาพ
สูงสุดไมน้อยกวา 2,560 x 1,920 pixel หรือไมน้อย
กวา 4,915,200 pixel
 - มี frame rate ไมน้อยกวา 25 ภาพตอ
วินาที (frame per second) ที่ความละเอียดของภาพไมน้อย
กวา 2,560 x 1,920 pixel หรือไมน้อยกวา 4,915,200 pixel
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
off Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและ
กลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไมมากกวา 0.15 LUX สําหรับการแสดง
ภาพสี (Color) และไมมากกวา 0.03 LUX สําหรับการแสดงภาพ
ขาวดํา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมน้อยกวา 1/3 นิ้ว
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- มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไม
น้อยกวา 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ(Motion Detection) ได้
- มีฟังกชั่นในการวิเคราะหและประมวลผลภาพได้ อยางน้อยดังนี้
          1) ตรวจจับการเคลื่อนไหวผิดปกติในพื้นที่ที่กําหนด
          2) ตรวจจับการบุกรุกข้ามเส้นที่กําหนด
          3) ตรวจจับวัตถุที่ถูกวางทิ้งไว้หรือหายไปจากพื้นที่ที่
กําหนด
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) 
ได้
- สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อยางน้อย 2
 แหลง
- ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถสงสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอยางน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับหุ้ม
กล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
- สามารถทํางานได้ที่อุณหภูมิ -10 C ํ ถึง 50 C  ํเป็นอยางน้อย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และ 
สามารถ ทํางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได้
สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP 
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP, IEEE802.1X ได้เป็นอยาง
น้อย                                                                        
                                                           มีชองสําหรับ
บันทึกข้อมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card 
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ที่มี ลิขสิทธิ์
ถูกต้อง 
  ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยตอผู้ใช้งาน 
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- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม- ผู้
ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบ
ริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
1.2 อุปกรณบันทึกภาพผานเครือ
ขาย (Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง ราคา 22,000
 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศนวงจรปิด
โดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4
 หรือ H.264 หรือดีกวา
- ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open network video interface forum)
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (network interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-t หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
 - สามารถทํางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกัน
ได้ จํานวนไมน้อยกวา 8 ชอง
- สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของ
ภาพสูงสุดไมน้อยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไมน้อย
กวา 2,073,600 pixel
 - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน "HTTP 
หรือ HTTPS" ,SMTP, "NTP  หรือ SNTP" ,SNMP,RTSP ได้เป็น
อยางน้อย
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูลสําหรับกล้องวงจรปิดโดย
เฉพาะ (surveillance hard disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไมน้อยกวา 8 TB
- มีชองเชื่อมตอ (interface) แบบ USB จํานวนไมน้อยกวา 2
 ชอง
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี software development kit (SDK) 
หรือ application programming interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูก
ต้อง 
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศนวงจรปิดผานระบบ
เครือขายได้
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- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงาน
ที่มีคุณภาพ
1.3 เครื่องควบคุมและสํารองไฟฟ้า ขนาด  ๑ KVA  / ๖๐๐W 
จํานวน 1 เครื่อง  ราคา 5,800 บาท
1.4 อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ  PoE ( PoE L๒ Switch ) 
ขนาด ๘  ชอง จํานวน 3 เครื่อง ราคา 24,900 บาท ราคาเครื่อง
ละ 8,300 บาท
1.5 อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายไร้
สาย (Wireless Access Point) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 5,400
 บาท
1.6 สายสัญญาณใยแก้วนําแสง ขนาด ๖ Core จํานวน ๑,๐๐๐ 
เมตร ราคา 20,000 บาท
1.7 สายสัญญาณแบบแกนนําทองแดง  UTP-CAT ๕ E ชนิดภาย
นอก แบบมีสลิง จํานวน 1,200 เมตร
ราคา 30,000 บาท    
 1.8 ตู้เก็บอุปกรณภายนอกพร้อมอุปกรณ จํานวน 3
 ตู้ ราคา 7,800 บาท
1.9 ตู้ Rack แบบแขวนผนัง ขนาด  ๑๙  
นิ้ว (๙u) size ๕๔๐x๖๐๐x๓๑๐  จํานวน 1 ชุด  ราคา 5,900
 บาท 1.10 แคล้มยึดสายสลิง จํานวน 25
 ตัว                                                                          
                          1.11 จัดซื้อจอภาพ LED TV ขนาด 55
 นิ้ว  พร้อมที่แขวน  เครื่องละ 19,900 บาท จํานวน 1
 เครื่อง              
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษระพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศนวงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วัน
ที่ 11 มิถุนายน 2564  ประกอบกับแบบประมาณการ ปร.4 และ
ปร.5 ตามที่องคการบริหารสวนตําบลวังทอง
กําหนด                                                                     
                                                                              
  

จัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สําหรับใช้ใน งานรักษาความ
ปลอดภัย วิเคราะหภาพ และงานอื่นๆ พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่ บ้าน
หนองตะเคียน หมูที่ 5

จํานวน 434,000 บาท
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1.1. กล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคารแบบที่ 2 สําหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยวิเคราะหภาพ และงานอื่นๆ ราคา 53,000 บาท
จํานวน 5 ตัวคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้  - มีความละเอียดของภาพ
สูงสุดไมน้อยกวา 2,560 x 1,920 pixel หรือไมน้อย
กวา 4,915,200 pixel
 - มี frame rate ไมน้อยกวา 25 ภาพตอ
วินาที (frame per second) ที่ความละเอียดของภาพไมน้อย
กวา 2,560 x 1,920 pixel หรือไมน้อยกวา 4,915,200 pixel
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
off Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและ
กลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไมมากกวา 0.15 LUX สําหรับการแสดง
ภาพสี (Color) และไมมากกวา 0.03 LUX สําหรับการแสดงภาพ
ขาวดํา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมน้อยกวา 1/3 นิ้ว
- มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไม
น้อยกวา 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ(Motion Detection) ได้
- มีฟังกชั่นในการวิเคราะหและประมวลผลภาพได้ อยางน้อยดังนี้
          1) ตรวจจับการเคลื่อนไหวผิดปกติในพื้นที่ที่กําหนด
          2) ตรวจจับการบุกรุกข้ามเส้นที่กําหนด
          3) ตรวจจับวัตถุที่ถูกวางทิ้งไว้หรือหายไปจากพื้นที่ที่
กําหนด
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) 
ได้
- สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อยางน้อย 2
 แหลง
- ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถสงสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอยางน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับหุ้ม
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กล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
- สามารถทํางานได้ที่อุณหภูมิ -10 C ํ ถึง 50 C  ํเป็นอยางน้อย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และ 
สามารถ ทํางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได้
สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP 
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP, IEEE802.1X ได้เป็นอยาง
น้อย                                                                        
                                                           มีชองสําหรับ
บันทึกข้อมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card 
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ที่มี ลิขสิทธิ์
ถูกต้อง 
  ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยตอผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม- ผู้
ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบ
ริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
1.2 อุปกรณบันทึกภาพผานเครือ
ขาย (Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง ราคา 22,000
 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศนวงจรปิด
โดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4
 หรือ H.264 หรือดีกวา
- ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open network video interface forum)
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (network interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-t หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
 - สามารถทํางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกัน
ได้ จํานวนไมน้อยกวา 8 ชอง
- สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของ
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ภาพสูงสุดไมน้อยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไมน้อย
กวา 2,073,600 pixel
 - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน "HTTP 
หรือ HTTPS" ,SMTP, "NTP  หรือ SNTP" ,SNMP,RTSP ได้เป็น
อยางน้อย
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูลสําหรับกล้องวงจรปิดโดย
เฉพาะ (surveillance hard disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไมน้อยกวา 8 TB
- มีชองเชื่อมตอ (interface) แบบ USB จํานวนไมน้อยกวา 2
 ชอง
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี software development kit (SDK) 
หรือ application programming interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูก
ต้อง 
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศนวงจรปิดผานระบบ
เครือขายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงาน
ที่มีคุณภาพ
1.3 เครื่องควบคุมและสํารองไฟฟ้า ขนาด  ๑ KVA  / ๖๐๐W 
จํานวน 1 เครื่อง  ราคา 5,800 บาท
1.4 อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ  PoE ( PoE L๒ Switch ) 
ขนาด ๘  ชอง จํานวน 3 เครื่อง ราคา 24,900 บาท ราคาเครื่อง
ละ 8,300 บาท
1.5 อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายไร้
สาย (Wireless Access Point) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 5,400
 บาท
1.6 สายสัญญาณใยแก้วนําแสง ขนาด ๖ Core จํานวน ๑,๐๐๐ 
เมตร ราคา 20,000 บาท
1.7 สายสัญญาณแบบแกนนําทองแดง  UTP-CAT ๕ E ชนิดภาย
นอก แบบมีสลิง จํานวน 1,200 เมตร
ราคา 30,000 บาท    
 1.8 ตู้เก็บอุปกรณภายนอกพร้อมอุปกรณ จํานวน 3
 ตู้ ราคา 7,800 บาท
1.9 ตู้ Rack แบบแขวนผนัง ขนาด  ๑๙  
นิ้ว (๙u) size ๕๔๐x๖๐๐x๓๑๐  จํานวน 1 ชุด  ราคา 5,900
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 บาท 1.10 แคล้มยึดสายสลิง จํานวน 25
 ตัว                                                                          
                          1.11 จัดซื้อจอภาพ LED TV ขนาด 55
 นิ้ว  พร้อมที่แขวน  เครื่องละ 19,900 บาท จํานวน 1
 เครื่อง              
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษระพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศนวงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วัน
ที่ 11 มิถุนายน 2564  ประกอบกับแบบประมาณการ ปร.4 และ
ปร.5 ตามที่องคการบริหารสวนตําบลวังทอง
กําหนด                        

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,003,900 บาท

งบบุคลากร รวม 661,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 661,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้พนักงานสวน
ท้องถิ่นประจําปี จํานวน 2 อัตรา ดังนี้        
 - ผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1อัตรา       
 - นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา              
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎี และหนังสือสั่งการ ดังนี้       
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือนเงินปี บําเหน็จ บํานาญ และ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ2535      
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)       
 - ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561     
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น       
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบลในตําแหนงผู้
อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
ชัยภูมิ  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน
ตอบแทนอื่น  
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 219,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้แก
พนักงานจ้าง 1 ตําแหนง      
1. ผู้ชวยนักวิชาการศึกษา  จํานวน 1 อัตรา    
 - ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2542  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566. และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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งบดําเนินงาน รวม 258,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 108,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

"1. เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น   จํานวน 20,000
 บาท         
2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  อาทิเชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมกอสร้าง  จํานวน 20,000 บาท เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงการคลังหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่  6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น"        
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้านการรักษาความ
เจ็บป่วยที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้อง
ปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ
ในที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงาน
นอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่
ตั้งสํานักงาน
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2559
 - ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
"        

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกคาเชา
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน ของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น        
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบลและลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559
  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  ประกอบกับ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น        

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลให้ปฏิบัติงานสนับสนุนและ
ชวยเหลือเจ้าหน้าที่ในภารกิจและตามอํานาจหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเว้น  คาเชาบ้าน)  คาโฆษณา คาธรรมเนียมตาง ๆ
คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาติด
ตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
 รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563 และเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562         
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ   คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ
  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561    
"        

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาธรรมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ
พนักงานสวนตําบล ซึ่งดําเนินการเองหรือสวนราชอื่นที่เกี่ยวข้อง
เป็นผู้ดําเนินการ     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557    
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน"        
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน  เครื่องพิมพ เครื่องถาย
เอกสาร ตู้ โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร แอร และทรัพยอื่นๆ  ฯลฯ
       เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้         
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562        
2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560        
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 "        
        

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

" เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษรูป  พระบรมรูปจําลอง  กระเปา ตาชั่ง
ขนาดเล็ก  กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด
เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท  เทป พี วี ซี  ฯลฯ เป็นไปตาม หนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการ
พิจารณา   สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ   ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น "        
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทตางๆ ดังตอไป
นี้  ประเภทวัสดุคงทน เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล้องและ
ฟีลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกล้องถาย
รูป ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟีลม เมมโมรี่การด  ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ        
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น "        
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ อาทิ
เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk Compact Disc,Digit
al Video Disc,Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวย
ประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผง
แป้น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น "        

งบลงทุน รวม 84,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 84,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานเพื่อใช้ในงานบริหารงานทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษาจํานวน 1 ตัวๆละ2,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ เก้าอี้บุนวม มีพนักพิงสูง มีที่พักแขนทั้งสอง
ข้าง เบาะหุ้มด้วยหนังสังเคราะหสีดํา      
(เกณฑราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)     
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จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน  จํานวน 1 หลัง  หลัง
ละ 5,900 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้   
 - มีมือจับชนิดปิด   
 - มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น   
 - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก)   
(เป็นไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563 )   

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก จํานวน 8,000 บาท

เพื่อใช้ในการจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กพร้อม
กระจก  ขนาด 80x150x75 ซม  จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 8,000
 บาท (ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงานประมาณ)   
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน(จอขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว)

จํานวน 44,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน จอ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 2 เครื่องๆละ 22,000
 บาท       
คุณลักษณะพื้นฐาน        
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย       
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 12 MB        
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ , มี
หนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ ,มีหนวย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB       
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม2563 )       
"        
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จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network จํานวน 20,000 บาท

"จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1
 จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 10,000 บาท   คุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้       
มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi        
มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18
 หน้าตอนาที            ความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4
 ไมน้อยกวา 18 หน้าตอนาที(ppm) สามารถพิมพเอกสารกลับ
หน้าอัตโนมัติ
ได้                                                            หนวยความ
จํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128MB       
มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง        
มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมน้อย  กวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-Fi
(IEEE802.11b, g, n) ได้        
มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน        
สามารถใช้ได้กับ A4 Letter Leagl และ Custom       
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม2563 )       
"        

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2
 ตัว ตัวละ 2,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้     
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts) 
สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที (เกณราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือน พฤษภาคม 2563 )ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563   
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,116,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,966,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,966,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้อง
ถิ่นประจําปี ให้ตําแหนงครู  จํานวน 3 อัตรา  ดังนี้  1. ครู (คศ
.2) 1 อัตรา 2. ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ชวย) 2 อัตรา   เป็นไปตามพระ
ราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ2535พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28พฤษภาคม  2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น          

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของท้องถิ่น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
ชัยภูมิ  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน
ตอบแทนอื่น  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้แก
พนักงานจ้าง 2ตําแหนง 9 อัตรา  ได้แก 1. ผู้ชวยครูผู้ดูแล
เด็ก  จํานวน 6 อัตรา 2. ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2542  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566. และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง ดังนี้
พนักงานจ้างทั่วไป
1. ผู้ดูแลเด็ก 3 อัตรา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ2542ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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งบดําเนินงาน รวม 3,836,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

"1.เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น   จํานวน 60,000
 บาท         
2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  จํานวน 60,000
 บาท ฯลฯ 
- ตามหนังสือกระทรวงการคลังหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่  6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น     "        
   

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้านการรักษาความ
เจ็บป่วยที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้อง
ปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ
ในที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงาน
นอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่
ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้
หมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559        

วันที่พิมพ : 4/10/2564  11:02:05 หน้า : 88/211



ค่าใช้สอย รวม 1,646,250 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลให้ปฏิบัติงานสนับสนุน
และชวยเหลือเจ้าหน้าที่ในภารกิจและตามอํานาจหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น        
คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก  คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น  คา
เชาบ้าน)  คาโฆษณา  คาธรรมเนียมตาง ๆคาเบี้ยประกัน คาใช้
จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
ราชการ  คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ คาติดตั้งโทรศัพท คา
ใช้จายตาง ๆในการติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา คาเครื่อง
โทรศัพทภายใน  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ (ที่ไมเข้า
ลักษณะที่ดินสิ่งกอสร้าง) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม  2563 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562      
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ   คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ
  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ
พนักงานสวนตําบล ซึ่งดําเนินการเองหรือสวนราชอื่นที่เกี่ยวข้อง
เป็นผู้ดําเนินการ     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน    
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังทอง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดอบต.วังทอง (ศพด.สัมพันธ) เพื่อเป็นการสงเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.วังทอง สนใจในการเลน
กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้งและชวยสงเสริมพัฒนาการของเด็กทั้ง
การประสานความสัมพันธและพัฒนาการทางกล้ามเนื้อมัด
เล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ รวมไปถึงความสัมพันธของประสาททั้ง 5
 (การมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การได้ชิม และการได้
สัมผัส) อีกทั้งยังเป็นการสงเสริมการจัดประสบการณ การเรียนรู้
จากของจริง ในประสบการณตรงจริงโดยผานประสาทสัมผัสทั้ง 5
 ในรูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ BRAIN-
BASE LEARNINGIBBL โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายใน
การจัดเตรียมสถานที่สนามแขงขัน คาอุปกรณที่ใช้ในการแขง
ขัน คาใช้จายในการเตรียมงาน ป้ายโครงการคาอาหาร น้ํา
ดื่ม และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นการจัดทําโครงการ      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562      

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด้าน
สังคมแนวทางการพัฒนาที่ 3.1   การพัฒนาด้านการกีฬาและ
นันทนาการ หน้า 45   
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โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับ
การศึกษาปฐมวัยให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆที่เกิด
จากประสบการณเรียนรู้และเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางเต็มศักยภาพโดยมีคาใช้
จายประกอบด้วยคาใช้จายในการจัดเตรียมสถานที่สนามและ
อุปกรณที่ใช้ในการแขงขัน คาใช้จายในการเตรียมงาน ป้าย
โครงการ คาอาหาร น้ําดื่ม และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นการจัดทํา
โครงการ      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3  ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาด้าน
ความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การ
พัฒนาและสงเสริมการศึกษาหน้า 58  
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โครงการคาใช้จายสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา 
(คาจัดการเรียนการสอน)

จํานวน 255,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.วังทอง (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
รายหัว)  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 – 5 ปี ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กจํานวนเด็กนักเรียน 150 คน  เป็นคาจัดการเรียนการ
สอน อัตราละ 1,700 บาท/คน เป็นเงิน  255,000  บาท คาใช้
จายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยจายระหวางกันได้ เนื่องจากจํานวน
นักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหวางปี เนื่องจากการรับเข้า
เรียนใหม การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ ให้เบิกจายคา
อาหารกลางวันตามจํานวนเด็กจริง  หากมีการโอนเพิ่มหรือโอน
ลด ไมจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การพัฒนาและสงเสริมการ
ศึกษา หน้า 57
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โครงการเตรียมความพร้อมเด็กสูระดับอนุบาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการเตรียมความพร้อมเด็กสูระดับ
อนุบาล ประจําปีการศึกษา     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3  ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาด้าน
ความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การ
พัฒนาและสงเสริมการศึกษาหน้า 58  

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นโครงการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย คา
ใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม คาใช้จายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรมคาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาป้ายโครงการ คาหนังสือสําหรับผู้เข้าอบรม 
คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ      
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท0816.2/ว3749 ลง
วันที่ 30มิถุนายน 2564เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีพ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรม  
 
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
หน้า 58  
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โครงการพัฒนาที่อานหนังสือประจําหมูบ้าน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการพัฒนาที่อานหนังสือประจําหมู
บ้าน  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดัง
นี้      
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท0816.2/ว3749 ลง
วันที่ 30มิถุนายน 2564เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีพ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 5.2  การสร้างสังคมท้องถิ่นให้เป็นสังคมแหง
การเรียนรู้   
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โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหง
ชาติ ประกอบด้วย  คาใช้จายพิธีทางศาสนา  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาใช้จาย
เกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง  ได้แก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือ 
     
คาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคา
รื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร  เครื่องเสียง เต้นท เวที  คาใช้
จายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เชน คาจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาใช้จายในการ
ตกแตง จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ํา
ประปา โทรทัศน รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัด
งาน คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน ได้แก คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน คาโล หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวด
หรือการแขงขันเป็นการประกาศ เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่
มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน เชน คาโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน และสื่อ
ประเภทสิ่งพิมพตางๆ คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร และการปกครอง แนวทางการพัฒนาที่ 8.1
   สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวน 
หน้า 83  
 

วันที่พิมพ : 4/10/2564  11:02:05 หน้า : 96/211



โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่
ประกอบด้วยคาใช้จายในการจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ
โครงการ คายานพาหนะ คาใช้จายในการเตรียมงาน ป้าย
โครงการ คาอาหารและน้ําดื่มและคาใช้จายอื่นๆในการจัดทํา
โครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3  ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาด้าน
ความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรมแนวทางการพัฒนาที่ 5.2  การ
สร้างสังคมท้องถิ่นให้เป็นสังคมแหงการเรียนรู้ หน้า 61  
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา 
(คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 771,750 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลวังทอง (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อัตรา
มื้อละ 21 บาท/คน จํานวน 245 วัน จํานวนเด็กนักเรียน 150
 คน เป็นเงิน 771,750 บาท คาใช้จายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ย
จายระหวางกันได้ เนื่องจากจํานวนนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ระหวางปี เนื่องจากการรับเข้าเรียนใหม การลาออก การจบการ
ศึกษา ฯลฯ ให้เบิกจายคาอาหารกลางวันตามจํานวนเด็กจริง  
หากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด ไมจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การพัฒนาและสงเสริมการ
ศึกษา หน้า 57
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา
(คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบนักเรียน, 
คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

จํานวน 169,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบ
นักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลวังทอง จํานวน 3 แหง จัดสรรสําหรับ
เด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 150
 คน  ดังนี้       
1) คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  จํานวน 150 คน    
     
2) คาอุปกรณการเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  จํานวน 150
 คน         
3) คาเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ปี  จํานวน 150
 คน         
4) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430
 บาท/ปี  จํานวน 150 คน         
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
หน้า 57 
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โครงการสํารวจสํามะโนประชากรกอนวัยเรียน 
(เยี่ยมบ้าน/แนะแนว)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสํารวจสํามะโนประชากรกอนวัย
เรียน (เยี่ยมบ้าน/แนะแนว) หาข้อมูล โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม คาใช้
จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาป้ายโครงการ คาหนังสือสําหรับผู้
เข้าอบรม คาใช้จายในการติดตอ สื่อสาร คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัดทํา
โครงการ      
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท0816.2/ว3749 ลง
วันที่ 30มิถุนายน 2564เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีพ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น     
ปรากฏในแผนพัฒนา  ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาด้านความ
รู้ การศึกษา และวัฒนธรรมแนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การพัฒนา
และสงเสริมการศึกษาหน้า 59  
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โครงการอบรมประชุมผู้ปกครองในการจัดการศึกษาและการเลี้ยงดู
บุตร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายการอบรมประชุมผู้ปกครองในการจัดการ
ศึกษาและการเลี้ยงดูบุตร โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม คาใช้จายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียน และ
อุปกรณ  ประกาศนียบัตร คาป้ายโครงการ คาหนังสือสําหรับผู้
เข้าอบรม คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ    
  
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท0816.2/ว3749 ลง
วันที่ 30มิถุนายน 2564เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีพ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น     
ปรากฏในแผนพัฒนา ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาด้านความรู้ การ
ศึกษา และวัฒนธรรมแนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การพัฒนาและ
สงเสริมการศึกษาหน้า 58 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน  เครื่องพิมพ เครื่องถาย
เอกสาร ตู้ โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร แอร และทรัพยอื่นๆ  ฯลฯ     
   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562       
  - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560        
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
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ค่าวัสดุ รวม 2,000,550 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ อาทิเชน  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก  แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น  ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ ฯลฯ
- หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,930,550 บาท

1. อาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลวังทอง จํานวน  304,980   บาท      
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลวังทอง  จํานวน 3 แหง จัดสรรสําหรับ
เด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวนเด็กนักเรียน 150 คน (ณ
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564) อัตราคนละ 7.37 บาท เป็นจํานวน
เงิน 287,430 บาท เพิ่มเติมตั้งจายจากเงิน อบต. 0.45 บาท เป็น
เงิน 17,550 บาท จํานวน 260 วัน 
 2. อาหารเสริม (นม)  สําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ
.   จํานวน  1,565,564  บาท      
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซื้ออาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 6 แหง เด็ก
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นักเรียน 770 คน (ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564) อัตราคนละ 7.37
  บาท จํานวน 260 วัน เป็นจํานวนเงิน 1,475,474 บาทสนับสนุน
เพิ่มเติมตั้งจายจากเงิน อบต. 0.45 บาท เป็นเงิน 90,090 บาท 
3. คาวัสดุงานบ้านงานครัวสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลวังทอง  จํานวน 60,000 บาท    
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้      

 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
หน้า หน้า 59     
      

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน เชน ขา
ตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล้องและฟีลมภาพยนตร เครื่องกรอ
เทป เลนสซูม กระเปาใสกล้องถายรูป ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟีลม เมมโมรี่การด  
ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผน
ซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถายดาว
เทียม ฯลฯ          
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ   รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ อาทิ
เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc ,Digi
tal Video Disc ,Flash Drive)  เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel MagneticTape,Cassette Tape,Cartridge Tape) 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด(Main Board) เมมโมรี่ซิป(Memory Chip) เชน RAM  
เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

พื่อจายคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช้จายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ  คาภาษี ในกิจการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายคาน้ําประปา คาน้ําบาดาลในสํานักงานหรือที่สาธารณะ
รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ  คาภาษี ใน
กิจการองคกรปกครองสวนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 

งบเงินอุดหนุน รวม 3,314,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,314,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนกิจกรรมเดินทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนกิจกรรมเดินทางไกลและ
อยูคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนในเขตตําบลวังทอง  
     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น        
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561 – 2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนา
ด้านความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรมแนวทางการพัฒนาที่ 5.1
  การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา   
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อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนในตําบลวังทอง จํานวน 3,234,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนคาอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสํานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) สนับสนุนนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 770 คน อัตราคน
ละ 21 บาท เป็นเวลา 200 วัน เป็นเงิน 3,234,000 บาท คาใช้
จายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยจายระหวางกันได้ เนื่องจากจํานวน
นักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหวางปี เนื่องจากการรับเข้า
เรียนใหม การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ ให้เบิกจายคา
อาหารกลางวันตามจํานวนเด็กจริง หากมีการโอนเพิ่มหรือโอน
ลด ไมจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น        
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น        
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และ
วัฒนธรรม   
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การพัฒนาและสงเสริมการ
ศึกษา หน้า 59  
"       
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อุดหนุนโครงการสงเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนรักการออกกําลัง
กาย

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน
รักการออก กําลังกาย  ให้แกโรงเรียนในเขตตําบลวังทอง   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น        
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561 – 2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนา
ด้านความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรมแนวทางการพัฒนาที่ 5.1
  การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา   
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,774,000 บาท

งบบุคลากร รวม 652,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 652,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 400,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ประจําปี  4 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจายให้กับพนักงาน
สวนตําบล  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข และ นักวิชาการ
สาธารณสุข เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ2535
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  ประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561 ประกอบ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น       
    
   
"         
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารง
ตําแหนง บริหาร อํานวยการ ดังนี้
ผู้อํานวยการสาธารณสุข  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล จังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
และประโยชนตอบแทนอื่น  
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น "         

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 210,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป รายละเอียดดังนี้ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหนง ผู้ชวยนักวิชาการสาธารณสุข 1อัตรา
 - ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2542  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566. และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
"         
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งบดําเนินงาน รวม 862,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 253,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 180,000 บาท

"1.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  จํานวน 30,000 บาท         
2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ   จํานวน 30,000 บาท 
3.คาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานธรรมมาภิบาลจํานวน2อัตรา 12
 เดือน จํานวน 120,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นราย
จายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557               
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น    
        

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้านการรักษาความ
เจ็บป่วยที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้อง
ปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ
ในที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงาน
นอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่
ตั้งสํานักงาน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  "        

วันที่พิมพ : 4/10/2564  11:02:06 หน้า : 111/211



คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานองคการบริหารสวนตําบลที่
มีสิทธิเบิกคาเชาบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคา
เชาบ้าน ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่ม
เติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่ง
การตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง        

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวนตําบล
และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิก
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง        
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ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัคราชกุมารี       
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0817.5/ว 2072 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ 2564เงินอุด
หนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น      
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น"        

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลให้ปฏิบัติงานสนับสนุนและ
ชวยเหลือเจ้าหน้าที่ในภารกิจและตามอํานาจหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน)  คาโฆษณา คาธรรมเนียมตางๆ คา
เบี้ยประกัน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563 และเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562              
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ   คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ
  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561    และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น"        
        

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาธรรมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ
พนักงานสวนตําบล ซึ่งดําเนินการเองหรือสวนราชอื่นที่เกี่ยวข้อง
เป็นผู้ดําเนินการ     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันและหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น "        
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โครงการชาววังทองไร้พุง จํานวน 5,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแตงสถานที่อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและ
ปิด การฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนีย
บัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ อาหารวางและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัยแนว
ทางการพัฒนาที่ 4.1 การพัฒนาและสงเสริมสุขภาพ
อนามัย หน้า 53  
"        

โครงการป้องกันและควบคุมโรค (Covid-19) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการป้องกันและควบคุมโรค(Covid-19
) ประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด การฝึกอบรม คาวัสดุเครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาป้ายโครงการ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัดทํา
โครงการ       
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสาธารณสุขและอนามัย แนวทางการ
พัฒนาที่ 4.2 การป้องกันและควบคุมโรคติดตอ โรคระบาดร้าย
แรงในหมูบ้านและชุมชน หน้า54 
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก ประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถาน
ที่อบรม คาใช้จายในพิธีเปิด    
และปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
ป้ายโครงการ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาใช้จายใน
การติดตอสื่อสาร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ และคา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ    
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสาธารณสุขและอนามัย แนวทางการ
พัฒนาที่ 4.2 การป้องกันและควบคุมโรคติดตอ โรคระบาดร้าย
แรงในหมูบ้านและชุมชน หน้า54 
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตออุบัติใหม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประกอบด้วย คาใช้
จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม คาใช้จายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
ป้ายโครงการ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาใช้จายใน
การติดตอสื่อสาร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ และคา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสาธารณสุขและอนามัย แนวทางการ
พัฒนาที่ 4.2 การป้องกันและควบคุมโรคติดตอ โรคระบาดร้าย
แรงในหมูบ้านและชุมชน หน้า54 
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โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการชวยเหลือชีวิต
ขั้นพื้นฐาน(CPR)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายใการดําเนินโครงการประกอบด้วย คาใช้
จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม คาใช้จายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
ป้ายโครงการ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาใช้จายใน
การติดตอสื่อสาร  คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ และ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสาธารณสุขและอนามัยแนวทางการ
พัฒนาที่ 4.2 การป้องกันและควบคุมโรคติดตอ โรคระบาดร้าย
แรงในหมูบ้านและชุมชน หน้า 54 
  

โครงการอบต.สีขาว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อใช้เป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการโดยเป็นคาใช้จายใน
การจัดหาวัสดุอุปกรณ การจัดอบรม วิทยากร ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสาธารณสุขและอนามัยแนวทางการ
พัฒนาที่ 4.2 การป้องกันและควบคุมโรคติดตอ โรคระบาดร้าย
แรงในหมูบ้านและชุมชนหน้า 54 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน  เครื่องพิมพ เครื่องถาย
เอกสาร ตู้ โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร แอร รถยนตสวนกลาง และ
ทรัพยอื่นๆ  ฯลฯ        
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 พระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542        

ค่าวัสดุ รวม 349,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็น
ต้น อาทิเชน  หนังสือ  ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2ว 1095 ลงวันที่  28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่
มท08082ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น        
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทตางๆ ดังตอไปนี้
- วัสดุคงทน อาทิ หม้อ  กระทะ  กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ฯลฯ 
- วัสดุสิ้นเปลือง อาทิ ผงซักฟอก  สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรงไม้
กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา อาหารสําเร็จ
รูป ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้     
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่มท08082/ว3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2565ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
"        

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทตางๆ ดังตอไป
นี้ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าดน้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ ฯลฯ         
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น "        
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 234,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย ดังนี้        
- คาจัดซื้อสารเคมีกําจัดยุงลายและแมลง สําหรับใช้ฉีดพนยุง
ลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงและแมลงเป็น
พาหะ ขนาด บรรจุ 1 ลิตร ๆ 1,500 บาท  จํานวน 36 ลิตร งบ
ประมาณ 54,000 บาท        
- คาจัดซื้อทรายเคลือบสาร สําหรับใช้กําจัดลูกน้ํายุง
ลาย จํานวน 20 ถัง ราคาไมเกินถังละ 3,500 บาท  (25
 กก./ถัง)  งบประมาณ  70,000  บาท         
- คาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตวปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ
.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัคราช
กุมารี จํานวน 3,000 ตัว ๆ ละ 30 บาท งบประมาณ 90,000
 บาท      
- คาจัดซื้อน้ํายาดับกลิ่น ฆาเชื้อ ฯลฯ งบประมาณ  20,000  บาท 
- เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

"        
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทตางๆ ดังตอไป
นี้  ประเภทวัสดุคงทน เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล้องและ
ฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกล้องถาย
รูป ฯลฯ  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562  หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่มท08082/ว3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2565ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น"       
 

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ถุงมือ ผ้าปิดปากและ
จมูก รองเท้าบูท ชุดป้องกันสารเคมี ฯลฯ เป็นไปตาม หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่มท08082/ว3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2565ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น"       
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง  คาภาษี คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล  อุปกรณบันทึกข้อมูล     เป็นต้น ฯลฯเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562   ประกอบ
กับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น        

งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 260,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูบ้านในเขตพื้นที่
ตําบลวังทอง หมูบ้านละ 20,000 บาท จํานวน 13 หมูบ้าน       
-โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To Be Number One ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมูบ้านนาระยะ หมูที่ 1      
-โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To Be Number Oneทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมูบ้านห้วยรวม หมูที่ 2       
-โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To Be Number Oneทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมูบ้านปรางคมะคา หมูที่ 3      
-โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To Be Number Oneทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
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สิริวัฒนาพรรณวดี หมูบ้านวังใหญ หมูที่ 4      
-โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูบ้านหนองตะเคียน หมูที่ 5      
-โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To Be Number Oneทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมูบ้านซับชมภู หมูที่ 6      
-โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูบ้านนาทุง
ใหญ หมูที่ 7      
-โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูบ้านห้วยหิน
ฝน หมูที่ 8      
-โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูบ้านเนินทราย หมูที่ 9      
-โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูบ้านหินดาด หมูที่ 10      
-โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและ
เด็ก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมูบ้านผา
ทอง หมูที่ 11      
-โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านน้ําตกนางคํา หมูที่ 12      
-โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมูบ้านซับใหญ หมูที่ 13       
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563      
2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552      
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 3
  ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสาธารณสุขและอนามัย แนวทางการ
พัฒนาที่ 4.2 การป้องกันและควบคุมโรคติดตอ โรคระบาดร้าย
แรงในหมูบ้านและชุมชน หน้า 54 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 632,000 บาท

งบบุคลากร รวม 342,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 342,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเงินเดือนและการปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
-ตําแหนงผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  จํานวน  1  อัตรา
 - ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2542  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566. และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
ชัยภูมิ  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน
ตอบแทนอื่น  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

"1.เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น  จํานวน 20,000
 บาท                  
2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  ฯลฯ
 จํานวน 20,000 บาท 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  "        
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้านการรักษาความ
เจ็บป่วยที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้อง
ปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ
ในที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงาน
นอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่
ตั้งสํานักงาน ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น                                              -หนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนที่สุดที่มท08082/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2565ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  "        

คาเชาบ้าน จํานวน 40,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานองคการบริหารสวนตําบล
ที่มีสิทธิเบิกคาเชาบ้าน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน ของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น "        
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบลและลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  บุตร  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น                                              -หนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนที่สุดที่มท08082/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2565ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น "        
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ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลให้ปฏิบัติงานสนับสนุนและ
ชวยเหลือเจ้าหน้าที่ในภารกิจและตามอํานาจหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน(ยกเว้นคาเชาบ้าน) คาโฆษณา(รายจายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ หรือ
สิ่งพิมพตาง ๆ)  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562   "        
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ   คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ
  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561    
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น "        

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล ซึ่งดําเนินการเองหรือ
สวนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดําเนินการ     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน เครื่องพิมพ เครื่องถายเอกสาร ตู้ โต๊ะ เครื่อง
คอมพิวเตอร แอร และทรัพยอื่นๆ  รถยนตสวนกลางฯลฯ เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้         
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562        
2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560        
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น "        
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็น
ต้น อาทิเชน  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก   ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัด
เหล็ก   กรรไกร เก้าอี้พลาสติก  แปลงลบกระดานดํา  ตรา
ยาง   มานปรับแสง  ฯลฯ
-   หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  เรื่องแนวทางการพิจารณา   สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ   ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
"        
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล  อุปกรณบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร   ฯลฯ  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น "        

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 490,540 บาท
งบบุคลากร รวม 330,540 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 330,540 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 330,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง 
1.ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 2 อัตรา 
 - ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2542  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566. และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
"        
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 540 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 
1.ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน  2  อัตรา 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ2542ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
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งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดเก็บข้อมูลผู้ด้อยโอกาสตําบลวังทอง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดเก็บข้อมูลผู้ด้อย
โอกาสตําบลวังทอง   เชน คาพิธีทางศาสนา   คารับรอง คาใช้
จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง  คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน    คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ  คามหรสพ  การแสดง  และคาใช้จายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงานและ คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมแนวทางการพัฒนาที่ 3.2
  การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการของชุมชน หน้า 47  
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โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูง
อายุ  เชน คาพิธีทางศาสนา   คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  คาใช้จายในการ
ประกวดหรือแขงขัน    คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  คา
มหรสพ  การแสดง  และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งานและ คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมแนวทางการพัฒนาที่ 3.2
  การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการของชุมชน หน้า 47  
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โครงการซอมแซมบ้านผู้สูง/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส ในเขตตําบลวัง
ทอง

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการซอมแซมบ้านผู้
สูง/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส ในเขตตําบลวังทอง  เชน คาพิธีทาง
ศาสนา   คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  คาใช้จายในการประกวดหรือแขง
ขัน    คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  คามหรสพ  การแสดง  และคา
ใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงานและ คาใช้จายอื่น ๆ  ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมแนวทางการพัฒนาที่ 3.2
  การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการของชุมชน หน้า 48 
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โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสงเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส )  เชน คาพิธีทาง
ศาสนา   คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  คาใช้จายในการประกวดหรือแขง
ขัน    คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  คามหรสพ  การแสดง  และคา
ใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงานและ คาใช้จายอื่น ๆ  ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมแนวทางการพัฒนาที่ 3.2
  การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการของชุมชน หน้า 46 

วันที่พิมพ : 4/10/2564  11:02:06 หน้า : 138/211



โครงการพัฒนาศักยภายเด็กและเยาวชนตําบลวังทอง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน โครงการพัฒนาศักยภาย
เด็กและเยาวชนตําบลวังทอง เชน คาพิธีทางศาสนา   คา
รับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง  คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน    คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ  คามหรสพ  การแสดง  และคาใช้จายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงานและ คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมแนวทางการพัฒนาที่ 3.2
  การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการของชุมชน หน้า 48 
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โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการในเขตตําบลวังทอง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ
ในเขตตําบลวังทอง เชน คาพิธีทางศาสนา   คารับรอง คาใช้จาย
เกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  คาใช้
จายในการประกวดหรือแขงขัน    คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  คา
มหรสพ  การแสดง  และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งานและ คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมแนวทางการพัฒนาที่ 3.2
  การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการของชุมชน หน้า 46 
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โครงการให้ความชวยเหลือประชาชนด้านการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการให้ความชวยเหลือ
ประชาชนด้านการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต   เชน คาพิธี
ทางศาสนา   คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  คาใช้จายในการประกวดหรือแขง
ขัน    คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  คามหรสพ  การแสดง  และคา
ใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงานและ คาใช้จายอื่น ๆ  ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมแนวทางการพัฒนาที่ 3.2
  การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการของชุมชน หน้า 46 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,051,700 บาท

งบบุคลากร รวม 494,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 494,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 175,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้อง
ถิ่น 1 อัตรา จํานวน 12 เดือนโดยจายให้กับพนักงานสวน
ตําบล ดังนี้      
1.เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1  อัตรา  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ2552
) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)       
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น"        

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 21,500 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น
ตามรายละเอียด ดังนี้
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  เงินคาตอบแทนรายเดือน เงินคา
ตอบแทนพิเศษรายเดือน ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้ข้าราชการหรือพนักงานสวน
ท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น"        
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 265,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป รายละเอียดดังนี้ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1.ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน  1  อัตรา  
พนักงานจ้างทั่วไป    
2.คนงานทั่วไป จํานวน  1  อัตรา
 - ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2542  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566. และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
"        

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 33,000 บาท

เ"เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง   ตาม
รายละเอียดดังนี้
พนักงานตามภารกิจ
1.ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน  1  อัตรา 
พนักงานจ้างทั่วไป    
1.คนงานทั่วไป จํานวน  1  อัตรา
เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้
 - ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ
.ศ2542ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
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งบดําเนินงาน รวม 525,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

"1 เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี(โบนัส) จํานวน 20,000 บาท
2 คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ จํานวน 40,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงการคลังหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่  6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808 2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีพ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
"        
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้านการรักษาความ
เจ็บป่วยที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้อง
ปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ
ในที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงาน
นอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่
ตั้งสํานักงานฯลฯ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

        

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบลและลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  และหนังสือกรม
บัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808 2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีพ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
"        

วันที่พิมพ : 4/10/2564  11:02:06 หน้า : 145/211



ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลให้ปฏิบัติงานสนับสนุน
และชวยเหลือเจ้าหน้าที่ในภารกิจและตามอํานาจหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น        
- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน(ยก
เว้นคาเชาบ้าน)  คาโฆษณา(รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562              
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ   คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808 2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีพ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
"        

วันที่พิมพ : 4/10/2564  11:02:06 หน้า : 147/211



คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เ"เพื่อจายเป็นคาธรรมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล ซึ่งดําเนินการเองหรือ
สวนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดําเนินการ     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808 2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีพ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น"        

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เ"เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน เครื่องพิมพ เครื่องถายเอกสาร ตู้ โต๊ะ เครื่อง
คอมพิวเตอร แอร และทรัพยอื่นๆ  รถยนตสวนกลางฯลฯ เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้         
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562        
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808 2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีพ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น"        
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ค่าวัสดุ รวม 305,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็น
ต้น อาทิเชน  หนังสือ กระดาษ ปากกา ดินสอ เครื่องคิด
เลข    ฯลฯ
-   หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  เรื่องแนวทางการพิจารณา   สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ   ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
"        
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายซึ่งให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยไมสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปได้แก สิ่งของที่
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถ
ซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม  ซอมแซมเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า ฯลฯ
  ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่มีลักษณะใช้แล้วยอม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะอั้นสั้น
ไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ฟิวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า เบรกเกอร สายอากาศ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ  ค. ประเภทอุปกรณประกอบและ
อะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับ
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน แผงบังคับทางไฟฟ้า ฯลฯ -เป็น
ไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่มท08082/ว3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2565ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น "      
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน  ไม้
ตางๆ   ค้อน   คีม   ชะแลง   จอบ สิ่ว  เสียม  เลื่อย  ขวาน กบ
ไสไม้ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่มท08082/ว3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2565ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น "      
  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทตางๆ ดังตอไป
นี้ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าดน้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ ฯลฯ         
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้    

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

วันที่พิมพ : 4/10/2564  11:02:06 หน้า : 151/211



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน  หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวล
ผล   ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น "        

งบลงทุน รวม 32,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษแบบเจาะกระดาษและเข้าเลมมือโยก จํานวน 11,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเลมมือ
โยก จํานวน 1 ชุด แบบเจาะกระดาษมือโยกและเข้าเลมมือโยก
1. เป็นชนิดสันหวงพลาสติก ขนาดไมตําน้อยกวา 21 หวง
2. เข้าเลมหนาไมน้อยกวา 2 นิ้ว
3. เข้าเลมขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4 
4. ปรับระยะหางระหวางขอบเอกสารและรูเจาะได้
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก)(เป็นไป
ตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563 )   
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จัดซื้อตู้ล็อกเกอร 18 ชอง จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ตู้ล็อกเกอร 18 ชอง จํานวน 1 ตู้ แบบ18
ชอง
1. มีมือจับชนิดฝัง
 - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก)(เป็นไป
ตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563 )   

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน  จํานวน 1หลัง  หลัง
ละ 5,900 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน โดยมี
คุณลักษณะดังนี้   
 - มีมือจับชนิดปิด   
 - มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น   
 - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก)(เป็นไป
ตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563 )   

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 6,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู้ มี
คุณลักษณะดังนี้
1มีหูลิ้นชัก
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก) (เป็นไป
ตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563 )   
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายให้เป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาหนองบัว
แดงเป็นการอุดหนุนงบประมาณเพื่อขยายเขตไฟฟ้าและประปาใน
เขตพื้นที่ตําบลวังทอง ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2559แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ
.2563 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 826,000 บาท
งบบุคลากร รวม 361,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 361,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 337,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้แก
พนักงานจ้าง 2 ตําแหนง ได้แก 
1. ผู้ชวยนักวิชาการสุขาภิบาล   จํานวน 1 อัตรา   
2. พนักงานขับรถขยะ             จํานวน 1 อัตรา  
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2542  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566. และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  ตาม
รายละเอียดดังนี้
พนักงานตามภารกิจ
พนักงานขับรถขยะ 1 อัตรา
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ
.ศ2542ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  

งบดําเนินงาน รวม 365,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

"1.เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 10,000
 บาท         
2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ หรือควบคุมกอ
สร้าง  จํานวน 10,000 บาท  ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น    
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้านการรักษาความ
เจ็บป่วยที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้อง
ปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ
ในที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงาน
นอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่
ตั้งสํานักงาน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
        
 
 

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือ คาเข้าเลม คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2
/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563 และเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ   คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ
  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้     
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น "        
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาธรรมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล ซึ่งดําเนินการเอง    
หรือสวนราชอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดําเนินการ     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้     
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น                                               -หนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนที่สุดที่มท08082/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2565ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น         
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โครงการวังทองนาอยู นามอง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
อบรม คาใช้จายในพิธีเปิด    
และปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารคาหนังสือสําหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการ
จัดทําโครงการ ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้     
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 3ยุทธศาสตร
ที่ 7 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวทาง
การพัฒนาที่ 7.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 77   
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โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลก(อถล.รักษโลก) Big Cleaning 
Day

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นไทยรักษ
โลก (อถล.รักษโลก) โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยว
กับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนีย
บัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารคาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้     
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 3ยุทธศาสตร
ที่ 7 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวทาง
การพัฒนาที่ 7.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 77   

วันที่พิมพ : 4/10/2564  11:02:06 หน้า : 160/211



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน  เครื่องพิมพ เครื่องถาย
เอกสาร ตู้ โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร แอร รถยนตสวนกลาง และ
ทรัพยอื่นๆฯลฯ        
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้         
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562        
2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560        
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542        
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น"        
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง      
- ประเภทวัสดุคงทน ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน  กรวยจราจร ฯลฯ    
- ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อตและ
สกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ ประเภทอุปกรณ
ประกอบและอะไหลเครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ค
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ล้อ ถัง
น้ํามัน ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมองฯลฯ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น "        

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทตางๆ ดังตอไป
นี้ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าดน้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ ฯลฯ         
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้    

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติด
ตั้ง    อาทิเชน  เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและ
สังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแตงกายชุด
ฝึกโขน  ละคร ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้    
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น       
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงบอขยะ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการปรับปรุงบอขยะขององคการ
บริหารสวนตําบลวังทองโดยคิดเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมา คา
ป้ายโครงการ คาอุปกรณ คาวัสดุ คาใช้จายอื่น ฯลฯ        เป็นไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น         
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน โครงการเชน คาพิธีทาง
ศาสนา   คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  คาใช้จายในการประกวดหรือแขง
ขัน    คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  คามหรสพ  การแสดง  และคา
ใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงานและ คาใช้จายอื่น ๆ  ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมแนวทางการพัฒนาที่ 3.2
  การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการของชุมชน หน้า 46 
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โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัว

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน เชน คาพิธีทางศาสนา   คา
รับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง  คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน    คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ  คามหรสพ  การแสดง  และคาใช้จายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงานและ คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมแนวทางการพัฒนาที่ 3.2
  การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการของชุมชน หน้า 49 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาแกนนําเด็กและเยาวชนตําบลวังทอง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน โครงการ เชน คาพิธีทาง
ศาสนา   คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  คาใช้จายในการประกวดหรือแขง
ขัน    คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  คามหรสพ  การแสดง  และคา
ใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงานและ คาใช้จายอื่น ๆ  ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมแนวทางการพัฒนาที่ 3.2
  การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการของชุมชน หน้า 48 
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โครงการฝึกอบรมสงเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวตําบลวังทอง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน โครงการ เชน คาพิธีทาง
ศาสนา   คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  คาใช้จายในการประกวดหรือแขง
ขัน    คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  คามหรสพ  การแสดง  และคา
ใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงานและ คาใช้จายอื่น ๆ  ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมแนวทางการพัฒนาที่ 3.2
  การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการของชุมชน หน้า 48 

โครงการฝึกอบรมสงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพตําบลวังทอง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน  เชน คาพิธีทางศาสนา   คา
รับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง  คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน    คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ  คามหรสพ  การแสดง  และคาใช้จายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงานและ คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมแนวทางการพัฒนาที่ 3.2
  การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการของชุมชน หน้า 47 
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โครงการฝึกอบรมสงเสริมและพัฒนาด้านอาชีพแกเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน คาพิธีทาง
ศาสนา   คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  คาใช้จายในการประกวดหรือแขง
ขัน    คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  คามหรสพ  การแสดง  และคา
ใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงานและ คาใช้จายอื่น ๆ  ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมแนวทางการพัฒนาที่ 3.2
  การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการของชุมชน หน้า 47 

โครงการฝึกอบรมสงเสริมและพัฒนาสตรีตําบลวังทอง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน โครงการเชน คาพิธีทาง
ศาสนา   คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  คาใช้จายในการประกวดหรือแขง
ขัน    คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  คามหรสพ  การแสดง  และคา
ใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงานและ คาใช้จายอื่น ๆ  ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมแนวทางการพัฒนาที่ 3.2
  การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการของชุมชน หน้า 48 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการจัดการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด สําหรับหมูบ้านในตําบลวังทอง      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้        
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง   ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562   
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542      
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่3ยุทธศาสตร
ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 3.1   การพัฒนา
ด้านการกีฬาและนันทนาการ หน้า 44 
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โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562    
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542      
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ) เพิ่มเติมฉบับที่3
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 3.1
   การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ หน้า44  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 300,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
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โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญตางๆของทางราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ
ของทางราชการ โดยจายเป็นคาป้ายโครงการ คาป้ายประชา
สัมพันธโครงการคาใช้จายพิธีทางศาสนา คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาเชาหรือคาบริการ
วัสดุอุปกรณที่จําเป็นใน การจัดงาน เครื่องเสียง เต้นท คาใช้จาย
ในการตกแตง สถานที่ เงินรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแขงขัน คา
มหรสพ การแสดง คาธงพระฉายาลักษณคาใช้จายเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัย และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้องกับการ
จัดงานฯลฯ  เชน       
1.โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา  28  กรกฎาคม  จํานวน  50,000 บาท    
2.โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมิณทรมหาภูมิ
พลอดุยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) 12 สิงหาคม จํานวน  50,000  
บาท
3.โครงการถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรม
ราชินีฯ (รัชกาลที่ 10)  3 มิถุนายน จํานวน  50,000  บาท   
4.โครงการจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ  5 ธันวาคม วันชาติ  วันดิน
โลก จํานวน  50,000  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้    
    
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาของอปท. พ.ศ.2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น      
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565    )เพิ่มเติมฉบับที่3
 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และ
วัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาที่ 5.4  การสงเสริมวัฒนธรรม
ประเพณี หน้า 63  
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โครงการถวายทองเจ้าพอพญาแล จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการถวายทองเจ้าพอพญา
แล ประจําปี 2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้        
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง   ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562     
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542      
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ยุทธศาสตร
ที่ 5 การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรมแนวทางการ
พัฒนาที่ 5.4  การสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี หน้า 63  

โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอนุรักษและสืบสานประเพณี
ลอยกระทงตําบลวังทอง อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ยุทธศาสตร
ที่ 5 การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรม แนวทาง
การพัฒนาที่ 5.4 การสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี หน้า63  
 

วันที่พิมพ : 4/10/2564  11:02:07 หน้า : 174/211



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 4,842,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,042,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,042,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 400,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้อง
ถิ่น 2 อัตรา จํานวน 12 เดือนโดยจายให้กับพนักงานสวน
ตําบล ดังนี้
1.ผู้อํานวยการกองชาง จํานวน 1อัตรา
2. นายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา 
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ2535
) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) ประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561 หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น       
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น
ตามรายละเอียด ดังนี้
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนรายเดือน เงินคา
ตอบแทนพิเศษรายเดือน  ฯลฯ เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑการให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
 - ประกาศ ก.จ. ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้อง
ถิ่น ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น"        

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้อํานวยการกอง
ชาง 3,500x12        เป็นเงิน 42,000 บาท  เป็นไปตาม พระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
ชัยภูมิ  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน
ตอบแทนอื่น  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น         
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 544,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป รายละเอียดดังนี้ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1.ผู้ชวยนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา 
2.ผู้ชวยชางเขียนแบบ จํานวน  1  อัตรา 
3.ผู้ชวยชางไฟฟ้า จํานวน  1
  อัตรา                                    ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566. และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม)และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
        

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง   ตาม
รายละเอียดดังนี้
พนักงานตามภารกิจ
1.ผู้ชวยนายชางโยธา จํานวน  1  อัตรา 
2.ผู้ชวยชางเขียนแบบจํานวน  1  อัตรา
3.ผู้ชวยชางไฟฟ้า จํานวน  1  อัตรา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ2542ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
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งบดําเนินงาน รวม 458,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 158,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 90,000 บาท

"1 เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี(โบนัส) แกพนักงานองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น จํานวน 30,000 บาท
2 คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ จํานวน 60,000 บาท
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  - หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808 2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีพ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้านการรักษา
ความเจ็บป่วยที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวน
ใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808 2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีพ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น"        

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานอบต.วังทองที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน ของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมตามถึง
ปัจจุบัน     
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808 2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีพ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น        
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบลและลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559
  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808 2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีพ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น"        
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ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้เอกชน นิติบุคคล บุคคลภาย
นอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้เอกชน บุคคล
ภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง (คาออกแบบ คาควบคุมงาน
ที่จายให้เอกชน นิติบุคคลภายนอก    
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง)    เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และ
ระเบียบ ดังนี้      
กฎกระทรวง การกําหนดอัตราคาจ้างผู้ให้บริหารงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานกอสร้าง พ.ศ.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808 2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีพ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น    
"        
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

" เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ   คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ
  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
        

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาธรรมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล ซึ่งดําเนินการเองหรือ
สวนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดําเนินการ ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน   ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808 2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีพ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น"        
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน เครื่องพิมพ เครื่องถายเอกสาร ตู้ โต๊ะ เครื่อง
คอมพิวเตอร แอร และทรัพยอื่นๆ  รถยนตสวนกลางฯลฯ   เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542        
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
        

วันที่พิมพ : 4/10/2564  11:02:07 หน้า : 183/211



ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน  ไม้
ตางๆ   ค้อน   คีม   ชะแลง   จอบ สิ่ว  เสียม  เลื่อย  ขวาน กบ
ไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก   เชน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สวาน  โถส้วม อางล้างมือ  ราวพาดผ้า น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร    สีปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ํา
และอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้       
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่มท08082/ว3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2565ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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งบลงทุน รวม 3,342,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 215,000 บาท
ครุภัณฑกอสร้าง

จัดซื้อแบบหลอคอนกรีตทรงกลม(เหล็ก) จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ แบบหลอคอนกรีตทรงกลม 1 ชุด
- เป็นครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของ
สํานักงบประมาณเพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคา
ท้องตลาด    
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้       
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่มท08082/ว3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2565ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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จัดซื้อแบบหลอคอนกรีตทรงเหลี่ยม(เหล็ก) จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ แบบหลอคอนกรีตทรงเหลี่ยม 1 ชุด
- เป็นครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของ
สํานักงบประมาณเพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคา
ท้องตลาด    
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้       
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่มท08082/ว3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2565ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อชุดเข็มขัดเซฟตี้แบบเต็มตัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ชุดเซฟตี้แบบเต็มตัว
- เป็นครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของ
สํานักงบประมาณ    
เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 จึงขอ
อนุมัติตั้งงบประมาณ    
และจัดซื้อในราคาท้องตลาด 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้       
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่มท08082/ว3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2565ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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จัดซื้อชุดโคมไฟโซลาเซลล รุน แผงแยก  กําลังวัตต ๒,๐๐๐ วัตต  
จํานวน ๕๐ ชุด เพื่อซอมแซมชุดโคมไฟโซลาเซลลที่ชํารุดภายในเขต
พื้นที่ตําบลวังทอง

จํานวน 195,000 บาท

เพื่อจัดซื้อชุดโคมไฟโซลาเซลล รุน แผงแยก  กําลังวัตต ๒,๐๐๐ 
วัตต  จํานวน ๕๐ ชุด เพื่อซอมแซมชุดโคมไฟโซลาเซลลที่ชํารุด
ภายในเขตพื้นที่ตําบลวังทอง รายละเอียด
 - โคมไฟถนน ๕๗ x ๒๓ x ๙ ซ.ม  จํานวน  50  ชุด 
 - กําลังไฟ ๒,๐๐๐ วัตต 
 - แบตเตอรรี่ ๓๕,๐๐๐  MAH
 - LED๕๗๓ ดวง
 - ความสวาง ๑,๒๐๐ ลูเมน
 - พื้นที่สองสวาง  ๒๐๐  ตรม.
 - ระยะการชารจไฟ ๖-๘ ซ.ม
 - ขนาดแผงโซลาเซลลกว้าง ๔๕ ซ.ม ยาว ๖๐ ซ.ม
(รายละเอียดตาม ปร.4 และ ปร.5) โดยอ้างอิงราคาที่เคยซื้อหรือ
จ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 3 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,127,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดเนินทราย บ้าน
เนินทราย หมูที่ 9

จํานวน 235,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย โครงการกอสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยข้างวัดเนินทราย บ้านเนินทราย หมูที่ 9   
โดย กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ระยะทาง 0.100 กม. ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร  
- เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการ
พัฒนาที่ 1.1   กอสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทอ
ระบายน้ํา หน้า 8  

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจรูญ ชางหลอ บ้าน
ผาทอง หมูที่ 11

จํานวน 235,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย โครงการกอสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยจรูญ ชางหลอ บ้านผาทอง หมูที่ 11โดย กอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 0.100 กม. ผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการ
พัฒนาที่ 1.1   กอสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทอ
ระบายน้ํา หน้า14  
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายบรรจง บ้าน
น้ําตกนางคํา หมูที่ 12

จํานวน 235,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย โครงการกอสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยนายบรรจง บ้านน้ําตกนางคํา หมูที่ 12โดย กอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ระยะทาง 0.100 กม. ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50
 เมตร
เป็นไปตามหนังสือระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น    
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการ
พัฒนาที่ 1.1   กอสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทอ
ระบายน้ํา  หน้า 23  

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโนน บ้านห้วย
รวม หมูที่ 2

จํานวน 235,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านโนน บ้านห้วยรวม หมูที่ 2โดย กอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ระยะทาง 0.100 กม. ผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแนวทางการ
พัฒนาที่ 1.1   กอสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทอ
ระบายน้ํา   
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าโรงเรียน บ้านนา
ระยะ หมูที่ 1

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยหน้าโรงเรียน บ้านนาระยะ หมูที่ 1     
โดย กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 0.80 กม. ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตรไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร
- เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น         
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแนวทางการ
พัฒนาที่ 1.1   กอสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทอ
ระบายน้ํา   

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย
.ถ. 113-01 สายแยกทางหลวงหมายเลข 225 บ้านซับใหญ บ้านซับ
ชมภู หมูที่ 6

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย โครงการกอสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 113-01 สายแยกทางหลวง
หมายเลข 225 บ้านซับใหญ บ้านซับชมภูโดย กอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ระยะทาง 0.042 กม. ผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 
- เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแนวทางการ
พัฒนาที่ 1.1   กอสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทอ
ระบายน้ํา หน้า12  
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย
.ถ. 113-02 สายบ้านเนินทราย  - บ้านหนองตะเคียน  บ้านหนอง
ตะเคียน หมูที่ 5

จํานวน 228,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 113-02 สายบ้านเนิน
ทราย  - หนองตะเคียน บ้านหนองตะเคียน หมูที่ 5   
โดย กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ระยะทาง 0.80 กม. ผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร 
- เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น      
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแนวทางการ
พัฒนาที่ 1.1   กอสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทอ
ระบายน้ํา   

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย
.ถ.113-019 ซอยพอใจ บ้านวังใหญ หมูที่ 4

จํานวน 235,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113-019 ซอยพอใจ บ้านวัง
ใหญ หมูที่ 4โดย กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะ
ทาง 0.100 กม. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ชวง กม. 0+000 ถึง กม 0+100
 ระยะทาง 0.100 กม กอสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม.ไหลทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร   
ชวง กม. 0+000 ถึง กม 0+000 ระยะทาง 0.000 กม กอสร้าง
ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม.ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร   
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแนวทางการ
พัฒนาที่ 1.1   กอสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทอ
ระบายน้ํา หน้า18   
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย
.ถ.113-038 ซอยกลางบ้าน บ้านซับใหญ  หมูที่ 13

จํานวน 228,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 113-02 สายบ้านเนิน
ทราย  - หนองตะเคียน บ้านหนองตะเคียน หมูที่ 5   
โดย กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 0.80 กม. ผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร     
- เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการ
พัฒนาที่ 1.1   กอสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทอ
ระบายน้ํา หน้า 24  

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย
.ถ.113-046 ซอยมะไฟหวาน - บ้านห้วยรวม บ้านปรางคมะคา หมูที่ 
3

จํานวน 235,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113-046 ซอยมะไฟหวาน-บ้าน
ห้วยรวม บ้านปรางคมะคา หมูที่ 3   
โดย กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ระยะทาง 0.100 กม. ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร
- เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   
 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแนวทางการ
พัฒนาที่ 1.1   กอสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทอ
ระบายน้ํา   
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย
.ถ.113-047 ซอยเนินสวรรค บ้านหินดาด หมูที่ 10

จํานวน 235,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย โครงการกอสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113-047 ซอยเนินสวรรค บ้าน
หินดาด หมูที่ 10   
โดย กอสร้างถนน ระยะทาง 0.100 กม. ผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร    
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแนวทางการ
พัฒนาที่ 1.1   กอสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทอ
ระบายน้ําหน้า 11 

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย
.ถ.113-053 ซอยคุ้มหัวสระ บ้านห้วยหินฝน  หมูที่ 8

จํานวน 289,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 113-053 ซอยคุ้มหัวสระ บ้าน
ห้วยหินฝน หมูที่ 8โดย กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ระยะ
ทาง 0.100 กม. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด้านโครง
สร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 1.1   กอสร้าง ปรับปรุง บํารุง
รักษาถนน สะพาน ทอระบายน้ํา หน้า 8  

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย
.ถ.113-058 สายปรางคเหนือ บ้านนาทุงใหญ หมูที่ 7

จํานวน 235,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย โครงการกอสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113-058 สายปรางค
เหนือ บ้านนาทุงใหญ หมูที่ 7   
โดย กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 0.100 กม. ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1   กอสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา
ถนน สะพาน ทอระบายน้ํา  หน้า 6  
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตามี-ตาพอ บ้านซับ
ชมภู หมูที่ 6

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย โครงการกอสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายตามี-ตาพอ บ้านซับชมภู หมูที่ 6   
โดย กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ระยะทาง 0.042 กม. ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร
- เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   
 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการ
พัฒนาที่ 1.1   กอสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทอ
ระบายน้ํา  หน้า 19  

โครงการปรับปรุงถนนสายคลองพุตซา บ้านนาระยะ หมูที่ 1 จํานวน 112,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย โครงการกอปรับปรุงถนนสายคลองพุ
ตซา บ้านนาระยะ หมูที่ 1   
โดยปรับเกรดทางเดิม แล้วลงหินคลุก ความกว้าง 3 เมตร ความ
ยาว 500 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม
น้อยกวา 150 ลบ.ม.
- เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น      
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการ
พัฒนาที่ 1.1   กอสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทอ
ระบายน้ํา   
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสัญญาแบบปรับราคาได้(คาk)เนื่องจากในการทํา
สัญญาจ้างกอสร้างจะมีสัญญาที่ต้องกําหนดเงื่อนไขและหลัก
เกณฑสัญญาแบบปรับราคาได้(คาK - เป็นไปตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ หนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัย
ชีกลาง ที่ กค(กจว) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
                                                 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น         
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 573,800 บาท

งบบุคลากร รวม 204,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 204,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้แก
พนักงานจ้าง ดังนี้   
พนักงานจ้างตามภารกิจ    
1.ผู้ชวยนักวิชาการเกษตร    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้   
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2542  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566. และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

"1 เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี(โบนัส) จํานวน 10,000 บาท
2 คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อาทิ
เชน  บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  บุคคลหรือคณะ
กรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมกอสร้างจํานวน 20,000
 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808 2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีพ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้านการรักษา
ความเจ็บป่วยที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวน
ใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้อง
ปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติ
งานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัด
หรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตาม
กฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลด้วย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808 2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีพ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น        
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ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

" เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลให้ปฏิบัติงานสนับสนุน
และชวยเหลือเจ้าหน้าที่ในภารกิจและตามอํานาจหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น    เพื่อเป็นรายจายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ หรือ
สิ่งพิมพตาง ๆ เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้า
ปก หนังสือ คาซักฟอก คาโฆษณา
- คาธรรมเนียมตาง ๆ  - คาเบี้ยประกัน  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562      
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคการบริหารสวน
ตําบลวังทอง"        
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

" - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ   คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบดัง
นี้                                                -ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808 2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีพ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น"        
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาธรรมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของคณะผู้
บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบลซึ่งดําเนินการเองหรือ
สวนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดําเนินการ    - เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน - หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808 2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีพ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น"        

วันที่พิมพ : 4/10/2564  11:02:07 หน้า : 202/211



โครงการศูนยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตําบลวังทอง จํานวน 100,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการศูนยเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตําบลวังทองโดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จาย เกี่ยว
กับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตรคาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คา
หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อ
สาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรมฯลฯ  เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้      
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562     
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808 2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีพ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น"        
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โครงการสงเสริมการใชัปุยชีวภาพ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการทําปุย
หมักโดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จาย เกี่ยวกับการใช้และ
การตกแตงสถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตรคา
ถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆในการฝึกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายาน
พาหนะ  คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808 2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีพ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น     
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน เครื่องพิมพ เครื่องถายเอกสาร ตู้ โต๊ะ เครื่อง
คอมพิวเตอร แอร และทรัพยอื่นๆ  รถยนตสวนกลางฯลฯ เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542        
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808 2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีพ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น"        

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงานประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย  คาติด
ตั้ง  กระดาษ ดินสอ ปากกา เครื่องคิดเลข ฯลฯ  หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
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วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุเชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย  คาติดตั้ง อาทิ
เชน เคียว สปริงเกลอร(Sprinkler) จอบหมุน  จานพรวน  ผานไถ
กระทะ คราดซี่พรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอน
เบนโธส  อวน(สําเร็จรูป) กระชัง ปุย  ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตวอาหารสัตว พืชและสัตว  พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา ฯลฯ
 หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  เรื่องแนวทางการพิจารณา   สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ   ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น          

วันที่พิมพ : 4/10/2564  11:02:07 หน้า : 206/211



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล  อุปกรณบันทึกข้อมูล  เทปบันทึก
ข้อมูล(
Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ  กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสก
ไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ(Key Board) เมนบอรด(Main Board) เมมโมรี่
ซิป (Memory Chip) เชน RAM     เป็นต้น ฯลฯ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น         

งบลงทุน รวม 49,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 49,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน  จํานวน 1 หลัง  หลัง
ละ 5,900 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้   
 - มีมือจับชนิดปิด   
 - มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น   
 - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก)   
(เป็นไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563 )   
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม้ จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม้ขนาด 22 นิ้ว จํานวน1
 เครื่อง เป็นเครื่องเป็นเครื่องตัดแตงชนิดเครื่องยนต แบบมือ
ถือ ใช้เครื่องยนตเบนซิน 1สูบ 2 จังหวะ ความจุกระบอกสูบขนาด
ไมน้อยกวา 21 ซีซี เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา 0.8 แรงม้า ใบ
มีดตัดขนาดไมน้อยกวา22นิ้ว ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2ด้าน (เป็น
ไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563 )           

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 19,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เครื่องยนตไม
น้อยกวา 1.4 แรงม้า แบบสายสะพายประมาตรกระบอกสูบไม
น้อยกวา 300 ซี พร้อมใบมีด จํานวน 2 เครื่อง 
(เป็นไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563 )           

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จํานวน 13,900 บาท

 เพื่อจัดซื้อคาเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น ชนิดสูบนอน เครื่องยนต
ขนาดไมน้อยกว่ํา 3.5 แรงม้า รัศมีตัดหญ้ากว้างไมน้อยกวา 18
 นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง
(เป็นไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563 )           
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดินตําบลวังทอง จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรักษน้ํารักป่ารักษา
แผนดินตําบลวังทอง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จาย เกี่ยว
กับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
ใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึก
อบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร สมนาคุณในการดู
งาน   คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808 2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีพ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่ม
เติมฉบับที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาที่ 7.2  ฟ้นฟูสภาพป่าเสื่อม
โทรมให้เป็นป่าสมบูรณ หน้า 79  
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โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการโดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาใช้จาย เกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการ    คาา
กระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ ฝึก
อบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น                           หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808 2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีพ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 7
  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
แนวทางการพัฒนาที่ 7.2  ฟ้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้เป็นป่า
สมบูรณ หน้า 79  
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชุดาฯ(อพ.สธ.)

จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) อบต.วังทองโดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม  คา
ใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึก
อบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808 2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีพ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3ยุทธศาสตร
ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนาที่ 2.1  สงเสริม
และเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพเพื่อเพิ่มราย
ได้ หน้า 40 
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