
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลวังทอง

อําเภอภักดีชุมพล   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 56,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 21,626,000 บาท
งบกลาง รวม 21,626,000 บาท

งบกลาง รวม 21,626,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5
 ของคาจ้างพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้ความคุ้ม
ครอง    พนักงานจ้าง กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ถึงแกความ
ตาย หรือสูญหายเนื่องจากการทํางานให้แก องคการบริหารสวน
ตําบลวังทอง โดยจายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน 1 ครั้งตอ
ปี คํานวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างพนักงานจ้างโดย
ประมาณทั้งปี(เดือนมกราคม – ธันวาคม)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 26 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
(สํานักปลัด )
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,636,000 บาท

" -เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรองรับการจัดสวัสดิการให้แก
ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่ได้
ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
แล้ว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพ รายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูง
อายุ ชวงอายุ 60-69 จํานวน 1,050 รายๆ ละ 600 บาท/เดือน
รวม12เดือนเป็นเงิน 7,560,000 บาท   ผู้สูงอายุ ชวงอายุ 70-79
 จํานวน 410รายๆ ละ 700 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 3,444,000 บาท  ผู้สูงอายุ ชวงอายุ 80-89 จํานวน 145
รายๆ ละ 800 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 1,392,000
 บาท  ผู้สูงอายุ ชวงอายุ 90 ปีขึ้นไป  จํานวน 20รายๆ ละ 1,000
 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 240,000 บาท  *เว้นแตใน
สวนของเงินเพิ่มเติมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตาม
ข้อ 18(2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2548 ที่ได้ดําเนินการให้กับรายเดิมมากอน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเบี้ย  ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564***
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม แนวทางการพัฒนา
ที่ 3.2  การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการของชุมชน ลําดับที่ 15
 (กองสวัสดิการสังคม )
"         
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 7,320,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แกผู้พิการที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียน
เพื่อรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
แล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปี  ขึ้นไป ได้รับเบี้ยความพิการคน
ละ 800 บาทตอเดือน(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25
 พฤศจิกายน 2557) และคนพิการ ที่มีอายุต่ํากวา 18 ปี คน
ละ 1,000 บาทตอเดือน(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28
 เมษายน 2563) เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มเติมที่องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18(2) แหงระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 ที่ได้ดําเนินการให้กับรายเดิมมา
กอน ชวงอายุ 18 ปีขึ้นไป จํานวน 700 รายๆละ800
 บาท /เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 6,720,000 บาท ชวง
อายุ ต่ํากวา 18 ปี จํานวน 50 ราย ๆละ 1,000
 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 600,000 บาท
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติมฉบับที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 3.2
 การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการของชุมชน ลําดับที่ 17 (กอง
สวัสดิการสังคม )
"         
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 90,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส ให้แกผู้ป่วย
เอดส    ที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม
เพียงพอตอการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิจะ
ได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ  500 บาท จํานวน 15 ราย ๆละ500
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 90,000 บาท
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 - ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
. 2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด้าน
สังคม แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการ
ของชุมชน ลําดับที่ 16 (กองสวัสดิการสังคม )"         
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เงินสํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณี  การป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือ
คาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม เชน การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน(P.M 2.5)  เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ
. 2550
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
     ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215
     ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.4
/ว 1453 ลงวันที่ 21 เมษายน 2554
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.4
/ว 4224 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0820.3/ว 1218 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565
 (ทุกสวนราชการ)
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รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายการจราจร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่
ประชาชนได้รับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดจราจร ป้ายจราจร กระจกทาง
โค้ง กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติก
ใสน้ํา เสาล้มลุกจราจร        เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
(สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 470,000 บาท

" เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น อัตราร้อยละ2  ของประมาณการรายรับทุกประเภทตาม
ข้อบัญญัติประจําปี ยกเว้น ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้
อุทิศ/เงินบริจาคและเงินอุดหนุนไมต้องนํามารวมคํานวณ
- ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
)    พ.ศ. 2563
- ตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบ
ประมาณรายจายประจําปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 22
   ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  (สํานักปลัด )
"         
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลวังทอง จํานวน 200,000 บาท

" เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ(สปสช
.)ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามกฎหมายวาด้วยหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
- ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ พ.ศ.2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม )
"        

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษให้แกข้าราชการองคการบริหารสวน
ตําบล ซึ่งเสียชีวิตระหวางรับราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นจายได้ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
(สํานักปลัด )
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เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษให้แกพนักงานจ้าง ซึ่งเสียชีวิตระหวาง
รับราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นจายได้ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
(สํานักปลัด )

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,037,720 บาท

งบบุคลากร รวม 4,029,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,966,320 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 ราย (20,400x12) 244,800 บาท   2.คาตอบ
แทนรายเดือน ตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน2 ราย(11,220x12x2) 269,280 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด อบต.)
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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       

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  

วันที่พิมพ : 30/9/2565  14:33:37 หน้า : 10/226



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 1,281,600 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล /ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล และ เลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบลแยกรายละเอียดดังนี้  
1.ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 คน อัตรา 11,220 บาท ตอเดือน (11,220x12) เป็น
เงิน 134,640 บาท     
2.รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 คน อัตรา 9,180 บาทตอเดือน (9,180x12) เป็นเงิน 110,160
 บาท                                               
3.สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 11 คน อัตราคน
ละ 7,200 บาทตอเดือน(7,200x12x11) เป็นเงิน 950,400 บาท 
4.เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 1 อัตรา 7,200 บาท
ตอเดือน ( 7,200 x12) (ปลัดองคการบริหารสวนตําบล สามารถ
ได้รับเลือกจากที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล ให้
เป็น เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
ได้)                                                
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,063,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 958,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่นดังนี้ 
1.ปลัดองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 1  อัตรา 
2. หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 1อัตรา
3. นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2542 อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
   
    
   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 21,300 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนราย
เดือน ตําแหนงประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูงและระดับ
กลาง ตําแหนงประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับสูงและระดับ
กลาง และประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับชํานาญการ
พิเศษ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษซึ่งไมมีสิทธิได้รับ
เงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน หรือ เงินเพิ่ม
ตางๆที่เข้าลักษณะประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น อาจจายได้ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 313  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ปลัด/รองปลัดประเภทบริหาร
ท้องถิ่น ระดับสูง ระดับกลางและระดับต้น หัวหน้าสวนราชการ
ตําแหนงประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับสูง ระดับกลางและ
ระดับต้น    หัวหน้าฝ่าย ระดับต้น ตําแหนงประเภท
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ/ชํานาญการพิเศษ/ชํานาญการ ดังนี้
1.เงินประตําแหนงปลัดอบต.ระดับกลาง
2. คาตอบแทนรายเดือนประจําตําแหนงปลัดอบต.ระดับกลาง
3.เงินประจําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542  อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 935,000 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) 
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว
 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 88,700 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
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ
.ศ2542ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  
- ตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558(สํานักปลัด)
        

งบดําเนินงาน รวม 2,970,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 360,000 บาท
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คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง จํานวน20,000 บาท
2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ   
3.คาตอบแทนคณะกรรมการประจําศูนยประสานงานการเลือกตั้ง
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
4.คาสมนาคุณกรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง คาตอบแทน
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทน
คณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามหลักเกณฑที่กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)
- เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ท้าย
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2563 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงิน    ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น
ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญ
ปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563

วันที่พิมพ : 30/9/2565  14:33:37 หน้า : 18/226



ค่าใช้สอย รวม 1,560,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 900,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลให้ปฏิบัติงานสนับสนุน
และชวยเหลือเจ้าหน้าที่ในภารกิจและตามอํานาจหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ,คาถายเอกสาร , คาเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ , คาซักฟอก , คากําจัดขยะหรือ สิ่งปฏิกูล , คา
ระวางบรรทุก , คาเชาทรัพยสิน(ยกเว้นคาเชาบ้าน) ,คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ , คาธรรมเนียมตางๆ , คาเบี้ย
ประกัน , คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา , คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออก
แบบ คารับรองแบบ คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนาย
ความ , คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี , คาจ้างปรับปรุงโดเมน website 
คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว , คาจ้างแรงงานราษฎรกรณี
ดําเนินการเอง , คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะ
เป็นสิ่งกอสร้าง , คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในอาคาร , คาติดตั้งประปา
เพื่อใช้ในอาคาร , คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆติดตั้ง
โทรศัพท ยกเว้นคาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพท
ภายใน , คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ(ที่ไมเข้าลักษณะที่ดิน
และสิ่งกอสร้าง)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
  ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  

วันที่พิมพ : 30/9/2565  14:33:37 หน้า : 19/226



รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

1) คาเลี้ยงรับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น)   
- เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองที่สามารถเบิกคาใช้จายได้สําหรับ
กรณีหนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้ามาดูงานหรือเยี่ยมชม
หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลง
ขาว การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาค โดยจายเป็นคาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหาร และคาบริการอื่นๆที่จําเป็น ตาม
กฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
2) คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตางๆ  
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในพิธีเปิดอาคาร เชน คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นที่มี
ลักษณะเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ    
3) คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คาใช้จายในการ
เตรียมการระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับ
เสด็จ สงเสด็จ พระมหากษัตริย พระราชินี พระบรมวงศานุ
วงษ เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นที่มีลักษณะเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ     
4) คาใช้จายในการประชุมราชการ  
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการประชุมราชการเป็นการประชุมที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อนําผลจากการประชุม ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อรับทราบนโยบายในการ
ทํางาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑตางๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจใน
ระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือ
พิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวม
กัน ดังนี้  
1) การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
2) การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
ตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) การประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น
4) การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
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ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
5) การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
6) การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ
7) การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นและให้หมายรวมถึงการประชุมราชการทาง
ไกลผานดาวเทียม เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารใน
กรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหารที่สามารถเบิกจายได้และ
เกี่ยวข้องกับภารกิจ รวมถึงคาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการจัด
ประชุม   
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
-ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 395 ลงวันที่  10
 ตุลาคม 2560
-ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่   7
 มีนาคม 2561
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759  ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2564
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766    ลงวัน
ที่ 5 กุมภาพันธ 2563  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาใช้จายในการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบลวังทอง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก
สภาท้องถิ่น กรณีการจัดการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง เชน คา
ใช้สอย ศูนยประสานงานการเลือกตั้ง คาใช้จายในการจัดประชุม
ที่เกี่ยวกับ   การเลือกตั้ง คาพิมพบัตรเลือกตั้ง คาจัดสถานที่ คา
ไฟฟ้าและคาทําความสะอาดหนวยเลือกตั้ง และคาใช้จายอื่นๆที่
จําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2
/ว4049  ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
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โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันที่ 12 สิงหาคม ของทุก
ปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ได้แก คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาเชาหรือบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นใน
การจัดงาน เชน เครื่องเสียง เต็นท เวที คาใช้จายในการตกแตง
และจัดสถานที่ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และ การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และ
การปกครอง แนวทางการพัฒนาที่ 8.1   สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนและองคกรทุกภาคสวนลําดับที่ 19(สํานักปลัด)

โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของพระ
บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช   บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม ของทุก
ปี ได้แก คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเชาหรือบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงาน เชน เครื่องเสียง เต็นท เวที คาใช้จายในการ
ตกแตงและจัดสถานที่ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และ การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และ
การปกครอง แนวทางการพัฒนาที่ 8.1   สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนและองคกรทุกภาคสวนลําดับที่17 (สํานักปลัด)
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยูหัวรัชกาลที่ 10

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว รัชกาล
ที่ 10   28 กรกฎาคม ของทุกปี  ได้แก คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาเชาหรือบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน เชน เครื่องเสียง เต็นท เวที คาใช้จายในการตกแตงและจัด
สถานที่ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และ  การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และ
การปกครอง แนวทางการพัฒนาที่ 8.1   สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนและองคกรทุกภาคสวนลําดับที่ 15(สํานักปลัด)

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระ
บรมราชินี

จํานวน 40,000 บาท

4) โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ    พระบรมราชินี 
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  3 มิถุนายน ของ
ทุกปี  ได้แก คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเชาหรือบริการวัสดุ
อุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน เชน เครื่องเสียง เต็นท เวที คาใช้
จายในการตกแตงและจัดสถานที่ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และ
การปกครอง แนวทางการพัฒนาที่ 8.1    สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนและองคกรทุกภาคสวนลําดับที่16(สํานักปลัด )
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โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ(วันอื่นๆตามมติคณะรัฐมนตรี) จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันพอแหงชาติวันที่ 5
 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาท
สมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ได้แก คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเชาหรือบริการวัสดุ
อุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน เชน เครื่องเสียง เต็นท เวที คาใช้
จายในการตกแตงและจัดสถานที่ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และ การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และ
การปกครองแนวทางการพัฒนาที่ 8.1   สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนและองคกรทุกภาคสวน (สํานักปลัด)

โครงการเด็กไทยโตไปไมโกง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเด็กไทยโตไปไม
โกง ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ การตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมคาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และ
การปกครองแนวทางการพัฒนาที่ 8.1สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนและองคกรทุกภาคสวนลําดับที7่(สํานักปลัด)
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โครงการมาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายด้านการป้องกันทุจริต
ของอปท.

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการมาตรการสงเสริม
และพัฒนาเครืือขายด้านการป้องกันทุจริตของอปท. ได้แก คาใช้
จายเกี่ยวกับการใช้และ   การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆที่จํา
เป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และ
การปกครอง   
แนวทางการพัฒนาที่ 8.1   สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
และองคกรทุกภาคสวน ลําดับที่ 8(สํานักปลัด)

โครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานและจัดกิจกรรม
สาธารณะ  วันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี ได้แก คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาเชาหรือบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นใน
การจัดงาน เชน เครื่องเสียง เต็นท เวที คาใช้จายในการตกแตง
และจัดสถานที่ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และ        การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมฉบับที่ 1
 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และ
วัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาที่ 5.4  การสงเสริมวัฒนธรรม
ประเพณี ลําดับที่ 2   
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โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้แกบุคลากร ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคา
ใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และ
วัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาที่ 5.3  การพัฒนาและสร้าง
จิตสํานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้ชุมชน  ลําดับที3่ (สํานักปลัด )

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการที่ดีให้แก  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และผู้นําชุมชน

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้านความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดีให้แก ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง และผู้นําชุมชนได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม       คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557(สํานักปลัด )
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565   

ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล และให้หมายถึงราย
จายเพื่อประกอบ    ขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซอมแชมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด )
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา ไม้
กวาด เขง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด )

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่มีลักษณะโดย
สภาพ     ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง    หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น เชน  ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คิมล็อค ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย หม้อน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด )
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่มีลักษณะโดย
สภาพ      ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง    หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น เชน  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน   น้ํามันเตา น้ํามัน
จาระบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
   ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ที่มีลักษณะโดย
สภาพ ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง    หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียน
ภาพ เลนสซูม ป้ายประชาสัมพันธ พูกัน สี    เมมโมรี่การด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี)ภาพถายดาว
เทียม เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด )
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564(สํานักปลัด )

ค่าสาธารณูปโภค รวม 550,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า สํานักงาน/ที่ทําการหรือในที่สาธารณะ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา สํานักงาน/ที่ทําการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทพื้นฐาน ของสํานักงาน/ที่ทําการ
และหรือ คาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1551
   ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คาบริการ
อินเตอรเน็ต ณ สํานักงาน/ที่ทําการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง ระบบ CLOUD , HOSTING   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สํานักปลัด)  
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งบลงทุน รวม 28,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นขนาด 15 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 9,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นขนาด 15 ลิตร จํานวน 1
 เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) สามารถดูดฝุ่นและน้ํา
2) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2564
(สํานักปลัด )

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ชอง จํานวน 1 ตู้ จํานวน 5,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ชอง จํานวน 1
 ตู้   คุณลักษณะ
-ขนาด กว้าง 92 ลึก 31.1 สูง 180.5 ซม.
-ตู้ผลิตจากเหล็กแผนรีดเย็น SPCC CRI-S
-เหล็กทั้งหมดผานการทําความสะอาดผิวงาน ล้างไขมันและ
เคลือบผิวป้องกันสนิม
-เพิ่มการยึดเกาะด้วยการเคลือบ ZINC PHOSPHATE ด้วยระบบ
พนสี EPOXY
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เกณฑราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑสํานักงบประมาณ (สํานักปลัด)
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู้ จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู้  
1. ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ํา
2. เป็นรุนที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร 5 ของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแหงประเทศไทย
3. การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าด้วยนอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2564
(สํานักปลัด )

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภักดีชุมพล ตามโครงการสนับสนุน
การจัดงานรัฐพิธีอําเภอภักดีชุมพล

จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภักดีชุม
พลตามโครงการจัดงานรัฐพิธี      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2559แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ
.2563และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น "       
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 827,610 บาท
งบบุคลากร รวม 563,780 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 563,780 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 369,480 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบล
  จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน(ปก./ชก.)  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น     พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 194,300 บาท

"เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2563-2566. และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) รายละเอียดดังนี้
 1.ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
        

วันที่พิมพ : 30/9/2565  14:33:37 หน้า : 36/226



งบดําเนินงาน รวม 241,830 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
- เพื่อจายเป็นคาสมนาคุณกรรมการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้าง คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัย คาตอบแทนเจ้า
หน้าที่ในการเลือกตั้ง หรือคาตอบแทนที่เข้าลักษณะประเภทนี้
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงิน    ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญ
ปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 91,830 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 11,830 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลให้ปฏิบัติงานสนับสนุน
และชวยเหลือเจ้าหน้าที่ในภารกิจและตามอํานาจหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ,คาถายเอกสาร , คาเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ , คาซักฟอก , คากําจัดขยะหรือ สิ่งปฏิกูล , คา
ระวางบรรทุก , คาเชาทรัพยสิน(ยกเว้นคาเชาบ้าน) ,คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ , คาธรรมเนียมตางๆ , คาเบี้ย
ประกัน , คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา , คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออก
แบบ คารับรองแบบ คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนาย
ความ , คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี , คาจ้างปรับปรุงโดเมน website 
คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว , คาจ้างแรงงานราษฎรกรณี
ดําเนินการเอง , คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะ
เป็นสิ่งกอสร้าง , คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในอาคาร , คาติดตั้งประปา
เพื่อใช้ในอาคาร , คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆติดตั้ง
โทรศัพท ยกเว้นคาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพท
ภายใน , คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ(ที่ไมเข้าลักษณะที่ดิน
และสิ่งกอสร้าง)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
  ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
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โครงการอบต.พบประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาและรวมกันวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบต.พบประชาชน
เพื่อรับฟังปัญหาและรวมกันวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก คาใช้
จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ลําดับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาด้านการเมือง การ
บริหาร และการปกครอง    แนวทางการพัฒนาที่ 8.1   สงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวน    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565   
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล และให้หมายถึงราย
จายเพื่อประกอบ    ขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซอมแชมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล * ราคา 22,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread)และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (TurboBoost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,737,140 บาท
งบบุคลากร รวม 1,589,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,589,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 901,740 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 17,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารง
ตําแหนง บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดชัยภูมิ   เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราและประโยชนตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) รายละเอียดดังนี้
1. ผู้อํานวยการกองคลัง (3,500x12) เป็นเงิน 42,000 บาท    
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 610,000 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

"เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้าง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542 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 
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งบดําเนินงาน รวม 1,111,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 139,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 35,600 บาท

1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี(โบนัส) 
2) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
3.คาสมนาคุณกรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง คาตอบแทน
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทน
คณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามหลักเกณฑที่กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)                                                             

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงิน    ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น
ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญ
ปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 842,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 272,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลให้ปฏิบัติงานสนับสนุน
และชวยเหลือเจ้าหน้าที่ในภารกิจและตามอํานาจหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ,คาถายเอกสาร , คาเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ , คาซักฟอก , คากําจัดขยะหรือ สิ่งปฏิกูล , คา
ระวางบรรทุก , คาเชาทรัพยสิน(ยกเว้นคาเชาบ้าน) ,คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ , คาธรรมเนียมตางๆ , คาเบี้ย
ประกัน , คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา , คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออก
แบบ คารับรองแบบ คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนาย
ความ , คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี , คาจ้างปรับปรุงโดเมน website 
คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว , คาจ้างแรงงานราษฎรกรณี
ดําเนินการเอง , คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะ
เป็นสิ่งกอสร้าง , คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในอาคาร , คาติดตั้งประปา
เพื่อใช้ในอาคาร , คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆติดตั้ง
โทรศัพท ยกเว้นคาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพท
ภายใน , คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ(ที่ไมเข้าลักษณะที่ดิน
และสิ่งกอสร้าง)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
  ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จํานวน 480,000 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 ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนา
ด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง       
แนวทางการพัฒนาที่ 8.3 สงเสริมระบบการบริการประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีห ลําดับ
ที่ 4      
        

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565   
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ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล และให้หมายถึงราย
จายเพื่อประกอบ    ขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซอมแชมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564(กองคลัง )

งบลงทุน รวม 36,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 11,800 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน  จํานวน 2 หลัง  หลัง
ละ 5,900 บาท มีคุณลักษณะดังนี้  
- มีมือจับชนิดปิด แผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก) (เป็นไปตามเกณฑบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2564 )        
        

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค  สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก จํานวน 1 เครื่อง
มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core)และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
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ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูง
สุด ไมน้อยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบ
ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบ
ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth"         
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด  800 VA  
จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน      
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA  (480 Watts)      
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที      
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 176,840 บาท
งบบุคลากร รวม 126,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 126,840 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 126,840 บาท
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"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) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
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งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
- เพื่อจายเป็นคาสมนาคุณกรรมการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้าง คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัย คาตอบแทนเจ้า
หน้าที่ในการเลือกตั้ง หรือคาตอบแทนที่เข้าลักษณะประเภทนี้
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงิน    ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญ
ปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
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คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 2,647,800 บาท

งบบุคลากร รวม 963,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 963,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 369,500 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงาน
สวนตําบลดังนี้     
1) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา     
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 525,500 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) - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 68,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง ดัง
นี้    
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) - เป็นไปตาม
หนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372
  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 890,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 135,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
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ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
-เพื่อเป็นคาสมนาคุณกรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง คา
ตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คา
ตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัย คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ใน
การเลือกตั้ง หรือคาตอบแทนที่เข้าลักษณะประเภทนี้
- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
- คาป่วยการ อปพร. 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)
- เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ท้าย
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติ วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทา  สาธารณภัย พ.ศ. 2560
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- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงิน    ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 45,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น
ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญ
ปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563

ค่าใช้สอย รวม 575,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร ,คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ , คาซักฟอก , คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล , คาระวางบรรทุก , คาเชาทรัพยสิน(ยกเว้นคา
เชาบ้าน) ,คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ , คาธรรมเนียม
ตางๆ , คาเบี้ยประกัน , คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา , คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่
ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คาจ้างทําระบบแผนที่
ภาษี คาจ้างทนายความ , คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี , คาจ้างปรับ
ปรุงโดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว , คาจ้าง
แรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง , คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการ
จ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
ป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง , คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
อาคาร , คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในอาคาร , คาติดตั้งโทรศัพท คา
ใช้จายตางๆติดตั้งโทรศัพท ยกเว้นคาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน
และเครื่องโทรศัพทภายใน , คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ(ที่
ไมเข้าลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
     ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
     ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใข้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
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โครงการ 1 เดือน 1 กิจกรรมทําความดี จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการ 1 เดือน 1 กิจกรรมทําความดี คา
ป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณในการจัดทําโครงการ คาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ ฯลฯ   เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.  ๒๕๖๐ แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-
2570)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด้าน
สังคม แนวทางการพัฒนาที่ 3.3  การพัฒนาและจัดระเบียบของ
ชุมชนและสังคม ลําดับที่ 4 (งานป้องกันฯ)
        

โครงการชวยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาเพื่อฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แกผู้
ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการชวยเหลือประชาชน
เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แกผู้ประสบสาธารณภัยหรือ
ภัยพิบัติฉุกเฉิน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 1381 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม   
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชน
และสังคม ลําดับที่ 31 (งานป้องกันฯ) 
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โครงการป้องกันเด็กจมน้ํา จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการป้องกันเด็กจมน้ํา ได้แก คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น  -เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
  ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 3.3
  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม ลําดับที่ 5        

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหมและสงกรานต คาอาหาร
วาง คาเครื่องดื่ม คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่
จําเป็นในการจัดจัดทําโครงการ ฯลฯ        
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด มท 0810.4/ว 867 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด มท 0810.4/ว 3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
 - แผนพัฒฯาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมฉบับที่ 1
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 3.3
  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคมลําดับที่ 1   
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โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และ
การ   ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมฉบับที่ 1ยุทธศาสตร
ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 3.3  การพัฒนา
และจัดระเบียบของชุมชนและสังคม ลําดับที่ 2
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โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เพื่อฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อป
พร.) ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆที่จํา
เป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
วัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
-แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมฉบับที่ 1ยุทธศาสตร
ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 3.3  การพัฒนา
และจัดระเบียบของชุมชนและสังคม ลําดับที่ 15  

วันที่พิมพ : 30/9/2565  14:33:38 หน้า : 69/226



โครงการฝึกอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติประจํา อบต.วังทอง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การ  จิตอาสา ภัยพิบัติ ประจําองคการบริหารสวนตําบลวัง
ทอง ฝึกทักษะและความสามารถปฏิบัติหน้าที่ในภาวะฉุกเฉินให้
เป็นระบบ รวดเร็ว  ทันตอเหตุการณ เพื่อให้สามารถสนับสนุน
โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ในระดับพื้นที่ได้อยางมี
ประสิทธิภาพ ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คากระเป๋า
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการฝึกอบรม
และ   การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2793 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
-แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมฉบับที่ 1ยุทธศาสตร
ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 3.3  การพัฒนา
และจัดระเบียบของชุมชนและสังคม ลําดับที่ 10  
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โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เพื่อฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อป
พร.) ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาวัสดุ   เครื่องเขียน และอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับ   ผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆที่จํา
เป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
วัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม แนวทางการพัฒนา
ที่ 3.3  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคมลําดับที่ 8
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โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติการงานป้องกันฯ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติการงานป้องกันฯ  ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ   เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับ   ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชน
และสังคม ลําดับที่ 3    
(งานป้องกันฯ)
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โครงการรู้ทันป้องกันไฟป่า จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรู้ทันป้องกันไฟ
ป่า ให้มีความรู้ทางทฤษฎีและฝึกทักษะการปฏิบัติงานควบคุมไฟ
ป่า  ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับ   ผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆที่จํา
เป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0820.3/ว 3051 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0820.3/ว 1218 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชน
และสังคม ลําดับที่ 7    
(งานป้องกันฯ)
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โครงการอบรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ   เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับ   ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชน
และสังคม ลําดับที่ 14    
(งานป้องกันฯ)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565   
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ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล และให้หมายถึงราย
จายเพื่อประกอบ    ขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซอมแชมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทร
โขง ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฟิวส เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่มีลักษณะโดย
สภาพ     ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง    หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น เชน  ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คิมล็อค ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย หม้อน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง    หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น เชน  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน   น้ํามันเตา น้ํามัน
จาระบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
   ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 (งานป้องกันฯ)
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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 (งาน
ป้องกันฯ)        
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัยคาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  เครื่องแบบ/    ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ถุง
เท้า/ถุงมือ รองเท้า เสื้อสะท้อนแสง    เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิง รวม
ถึงชนิดกันไฟ(ไมรวมถังออกซิเจน) วุฒิบัตร อปพร. บัตรประ
จํา อปพร.เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จาย     คาวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061
   ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0820.3/ว 3051 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
(งานป้องกันฯ)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัยคาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน วาลวน้ําดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสง
น้ํา สายดับเพลิง อุปกรณดับไฟป่า(เชน สายฉีด,ถัง,ไม้ตบไฟ) ถัง
ดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0820.3/ว 3051 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 
(งานป้องกันฯ)

วัสดุจราจร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัยคาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  สัญญาณไฟกระพริบ กวยจราจร แผงกั้น
จราจร ป้ายเตือน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 367 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2565
(งานป้องกันฯ)
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งบลงทุน รวม 744,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 744,800 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

กระจกโค้งมองมุม จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกระจกโค้งมองมุมพร้อมเสาและ
ตอมอ จํานวน 4 ต้นๆละ 4,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
-กระจกโค้งขนาด 32 นิ้ว
-เสาขนาด 2 นิ้ว สูง 2.5 เมตร
-ตอมอขนาด ฐานบน 25x25 cm. , ฐานลาง 40x40 cm. 
สูง 40 cm.  เกณฑราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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ป้ายไฟเขตโรงเรียนพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อป้ายไฟเขตโรงเรียนพลังงานแสงอาทิตย
พร้อมเสาและตอมอ จํานวน 6ตัวๆ ละ 16,000 บาท เป็น
เงิน 96,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-ป้ายคนจูงเด็ก ขนาด 60x59 ซม.
-ป้ายเขตโรงเรียน ขนาด 30x60 ซม.
-สติกเกอรสะท้อนแสง
-เสาขนาด 4 นิ้ว ทาสีกันสนิม
-ผลึกซิลิโคนแบบโพลี่
-ผลิตพลังงาน 10 วัตต
-แรงดัน 17 โวลต
-กระแส 360 mA
-แบตเตอรี่แบบแห้ง แรงดันไฟ 12 โวลต กระแส 12 Ah
-LED สีเหลือง,สีแดง ขนาด 5 มม. จํานวน 144 ดวง อายุการใช้
งาน 100,000 ชม. อัตราการกระพริบ 60 ครั้ง/นาที ไฟสํารอง 48
 ชม. ระยะมองเห็นประมาณ 300 เมตร
-เสาขนาด 2 นิ้ว สูง 2.5 เมตร
-ตอมอขนาด ฐานบน 25x25 cm. , ฐานลาง 40x40 cm. 
สูง 40 cm. 
เกณฑราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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ไฟกระพริบจราจร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อไฟกระพริบจราจรพร้อมเสาและ
ตอมอ จํานวน 4 ตัวๆ ละ 10,000 บาท ตั้งไว้ 40,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-ผลิตพลังงาน 5 วัตต แรงดัน 18 โวลต กระแส 278 Ma
-มีไฟสีแดง หรือเหลือง ขนาด 5 มิลลิเมตร จํานวน 165 – 175
 ดวง
-อายุการใช้งาน 100,000 ชม.
-อัตรากระพริบของไฟ 60 ครั้ง/นาที (สามารถปรับได้)
-สํารองไฟ 3 วัน
-ระยะมองเห็น 1,000 เมตร หรือมากกวา
-แบตเตอรี่แบบแห้ง แรงดัน 12 โวลต กระแส 7.8 AH
-เลนใส โคมสีดํา
-เสาขนาด 2 นิ้ว สูง 2.5 เมตร
-ตอมอขนาด ฐานบน 25x25 cm. , ฐานลาง 40x40 cm. 
สูง 40 cm. 
เกณฑราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โดรนสํารวจ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโดรนสํารวจ จํานวน 1 เครื่อง ราคา 40,000
 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-น้ําหนัก 249 กรัม
-กล้องประสิทธิภาพสูง เซ็นเซอรขนาด 1/1.3 นิ้ว ถายภาพ
นิ่ง 48 mp.
-รองรับ vdo 4k/60fbs และ slowmotion 1080/120fps
-บินนานตอเนื่องสูงสุด 34 นาที
-ซูมดิจิตอลได้ถึง 4 เทา
-โหมดบินพิเศษ Master shots
-โหมดบินติดตาม Focus track
-ระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางแบบ 3 ทิศทาง
-ระบบบินหลบหลีกด้วยเซ็นเซอร 3 จุด
-โอนถายไฟล wi-fi 30 mbps
เกณฑราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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คอมพิวเตอร all in one จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 17,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน  (4 thread)  และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (turbo boost หรือ max boost ) โดยมีความเร็ว
นาฬิกาสูงสุดไมน้อยกวา 3.7 GHz จํานวน 1 หนวย 
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache memory รวมในระดับ (level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อย
กวา 1 TB หรือชนิด Solid state drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (external) จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (network interface) 
แบบ 10/100/1000 bast-T หรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
-มีแป้นพิมพและเมาส
-มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
-สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink tank printer) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink tank printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200 x 1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษ a4 ไมน้อย
กวา 19 หน้าตอนาที หรือ 8.8 ภาพตอนาที
-มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษ a4 ไมน้อยกวา 15
 หน้าตอนาที หรือ 5 ภาพตอนาที
-มีชองเชื่อมตอ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 1 ชอง
-มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 50 แผน
-สามารถใช้กับกระดาษ a4, letter, legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
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เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
ราคา 2,500 บาท จํานวน 3 ตัว รวมทั้งสิ้น 7,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีกําลังไฟขาออก (Output) ไมน้อยกวา 800 VA (480Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคง
ที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สําหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัย วิเคราะหภาพ และงานอื่นๆ พร้อมติดตั้งจํานวน 5 
จุด ในเขตพื้นที่บ้านวังใหญ หมูที่ 4

จํานวน 472,000 บาท

เพื่อจายเป็นเป็นคาจัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือ
ขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2
 สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะหภาพ และงาน
อื่นๆ พร้อมติดตั้งจํานวน 5 จุด ในเขตพื้นที่บ้านวังใหญ หมูที่ 4
 คาใช้จายประกอบด้วย (1.) คาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และ
เครื่องบันทึกภาพ รายละเอียดดังนี้ 1.1 กล้องโทรทัศนวงจรปิด
ชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบ
ที่ 2 สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะหภาพ และงาน
อื่นๆ จํานวน 5 ตัว *เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศนวงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ( หน้า 8 ลําดับที่ 9 )  1.2
 อุปกรณบันทึกภาพผานเครือ
ขาย ( Network Video Recorder) แบบ 16 ชอง จํานวน 1
 เครื่อง  *เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศนวงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564ประกาศ ณ วัน
ที่ 11 มิถุนายน 2564 (หน้า 9 ลําดับที่ 11 )1.3 เครื่องควบคุม
และสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA/600 W จํานวน 1 เครื่อง 1.4
 อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ  PoE (PoE L 2 Switch) ขนาด 8
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 ชอง จํานวน 3 เครื่อง             
* เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศนวงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564ประกาศ ณ วันที่ 11
 มิถุนายน 2564  (หน้า 11 ลําดับที่ 13 ) 1.5 อุปกรณแปลง
สัญญาณเครือขายไร้สาย zWireless Access Point) จํานวน 1
 เครื่อง 1.6 สายสัญญาณใยแก้วนําแสง ขนาด 6 Core 1,000
 เมตร จํานวน 1,000 เมตร 1.7 สายสัญญาณแบบแกนนําทอง
แดง UTP-CAT 5 E ชนิดภายนอก แบบมีสลิง จํานวน 1,200
 เมตร 1.8 ตู้เก็บอุปกรณภายนอกพร้อมอุปกรณ จํานวน 3 ตู้ 1.9
 ตู้ Rack แบบแขวนผนัง ขนาด 19 นิ้ว (9u) size 540x600x310
 จํานวน 1 ชุด 1  1.10 แคล้มยึดสายสลิง จํานวน 50 ตัว  (2)จัด
ซื้อจอภาพแอลอีดี TV ขนาด 50 นิ้ว พร้อมที่แขวน จํานวน 1
 เครื่อง 
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศนวงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564ประกาศ ณ วัน
ที่ 11 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
-ตามแบบประมาณการ ปร.4 และ ปร.5 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 3.3
 การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคมลําดับที2่1  

ครุภัณฑอื่น

เครื่องเป่าลมใบไม้แบบสะพายหลัง จํานวน 50,000 บาท
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เครื่องเป่าลมใบไม้แบบสะพายหลัง จํานวน 2 เครื่อง ตั้งไว้
จํานวน 50,000 บาท
 คุณลักษณะพื้นฐาน
-เครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวะ ระบายความร้อนด้วย
อากาศ กําลัง 1.65 แรงม้า
-ปริมาณกระบอกสูบ 51.7 cc. น้ําหนักสุทธิ(ไมรวมทอเป่าลม) 7
 กก.
-ปริมาณลม 1,265 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง
(เนื่องจากไมได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ
ประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด
 -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ระดับอําเภอ

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ระดับอําเภอ ให้
แกองคืกรปกครองสวนท้องถิ่นที่           เป็นหนวยงานในการ
ดําเนินการของศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ระดับอําเภอ(สถานที่กลาง)อําเภอ
ภักดีชุมพล
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2)พ.ศ. 2563
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 933,350 บาท

งบบุคลากร รวม 662,850 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 662,850 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 454,650 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้พนักงานสวน
ท้องถิ่นประจําปี จํานวน 2 อัตรา ดังนี้        
 - ผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1อัตรา       
 - นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา              
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือนเงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ2535
   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
   
    
      

เงินประจําตําแหนง จํานวน 21,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบลในตําแหนงผู้
อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น อาจจายได้ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 313  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 187,200 บาท

"เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้แก
พนักงานจ้าง 1 ตําแหนง         1. ผู้ชวยนักวิชาการ
ศึกษา  จํานวน 1 อัตรา    
 - ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2542  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566. และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
 - ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว
 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 247,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 92,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

1. เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น   
2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  อาทิเชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมกอสร้าง  
3.คาสมนาคุณกรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง คาตอบแทน
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทน
คณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามหลักเกณฑที่กําหนด -เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงการคลังหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่  6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095ลง
วันที่ที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น"        
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงิน    ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น
ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญ
ปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลให้ปฏิบัติงานสนับสนุน
และชวยเหลือเจ้าหน้าที่ในภารกิจและตามอํานาจหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ,คาถายเอกสาร , คาเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ , คาซักฟอก , คากําจัดขยะหรือ สิ่งปฏิกูล , คา
ระวางบรรทุก , คาเชาทรัพยสิน(ยกเว้นคาเชาบ้าน) ,คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ , คาธรรมเนียมตางๆ , คาเบี้ย
ประกัน , คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา , คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออก
แบบ คารับรองแบบ คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนาย
ความ , คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี , คาจ้างปรับปรุงโดเมน website 
คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว , คาจ้างแรงงานราษฎรกรณี
ดําเนินการเอง , คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะ
เป็นสิ่งกอสร้าง , คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในอาคาร , คาติดตั้งประปา
เพื่อใช้ในอาคาร , คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆติดตั้ง
โทรศัพท ยกเว้นคาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพท
ภายใน , คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ(ที่ไมเข้าลักษณะที่ดิน
และสิ่งกอสร้าง)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
  ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565   

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล และให้หมายถึงราย
จายเพื่อประกอบ    ขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซอมแชมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด )
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ที่มีลักษณะโดย
สภาพ ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง    หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียน
ภาพ เลนสซูม ป้ายประชาสัมพันธ พูกัน สี    เมมโมรี่การด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี)ภาพถายดาว
เทียม เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
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งบลงทุน รวม 23,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 6,500 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานเพื่อใช้ในงานบริหารงานทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษาจํานวน 1 ตัวๆ ละ 6,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ เก้าอี้บุนวม มีพนักพิงสูง มีที่พักแขนทั้งสอง
ข้าง เบาะหุ้มด้วยหนังสังเคราะหสีดํา ขนาดไมน้อยกวา ยาว 55
 ซม.x กว้าง 58ซม. x สูง 105 ซม. ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้
เหมาะสมกับการใช้งาน (เกณฑราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไมมี
ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)     
"        

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง ขนาด 18 นิ้ว 5,000 วัตต 
พร้อมชุดไมคลอย

จํานวน 17,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดซื้อชุดเครื่องเสียง เคลื่อนที่ แบบลาก
จูง ขนาด 18 นิ้ว 5000 วัตต พร้อมชุดไมคลอย ราคาเครื่อง
ละ 17,0000 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้
งาน (เกณฑราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)     
"        
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,001,645 บาท
งบบุคลากร รวม 2,210,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,210,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 620,000 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)
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 7
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 23
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 21 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 2347 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 26 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวิทยฐานะชํานาญการ เงินวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ และวิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ ให้กับพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 7
 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 23
  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561
      

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,508,000 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) 
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว
 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
        

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 40,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง ดังนี้
พนักงานจ้างทั่วไป
1.ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา   2. ผู้ดูแลเด็ก 3 อัตรา 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ2542ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
- ตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 3,475,145 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

"1.เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น     
2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  
3.คาสมนาคุณกรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง คาตอบแทน
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทน
คณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามหลักเกณฑที่กําหนด 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
-หนังสือกรมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท.0808.2
 /ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงิน    ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 1,435,650 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลให้ปฏิบัติงานสนับสนุน
และชวยเหลือเจ้าหน้าที่ในภารกิจและตามอํานาจหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ,คาถายเอกสาร , คาเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ , คาซักฟอก , คากําจัดขยะหรือ สิ่งปฏิกูล , คา
ระวางบรรทุก , คาเชาทรัพยสิน(ยกเว้นคาเชาบ้าน) ,คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ , คาธรรมเนียมตางๆ , คาเบี้ย
ประกัน , คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา , คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออก
แบบ คารับรองแบบ คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนาย
ความ , คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี , คาจ้างปรับปรุงโดเมน website 
คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว , คาจ้างแรงงานราษฎรกรณี
ดําเนินการเอง , คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะ
เป็นสิ่งกอสร้าง , คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในอาคาร , คาติดตั้งประปา
เพื่อใช้ในอาคาร , คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆติดตั้ง
โทรศัพท ยกเว้นคาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพท
ภายใน , คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ(ที่ไมเข้าลักษณะที่ดิน
และสิ่งกอสร้าง)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
  ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
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โครงการคาใช้จายสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา 
(คาจัดการเรียนการสอน)

จํานวน 238,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.วังทอง (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
รายหัว)  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 – 5 ปี ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กจํานวนเด็กนักเรียน 140 คน  เป็นคาจัดการเรียนการ
สอน อัตราละ 1,700 บาท/คน เป็นเงิน  238,000  บาท วิธีการ
ขั้นตอนเป็นการเบิกหักผลักสงเงินเข้าบัญชีเงินเข้าบัญชีฝาก
ธนาคารให้แกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  คาใช้จายดังกลาวสามารถถัว
เฉลี่ยจายระหวางกันได้ เนื่องจากจํานวนนักเรียนอาจมีการเปลี่ยน
แปลงระหวางปี เนื่องจากการรับเข้าเรียนใหม การลาออก การจบ
การศึกษา ฯลฯ ให้เบิกจายคาจัดการเรียนการสอนตามจํานวนเด็ก
จริง  หากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด ไมจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจง                                               - เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และรายจายของสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562   
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท0808.2/ว4657 ลงวัน
ที่ 30มิถุนายน 2565เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีพ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา         
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โครงการเตรียมความพร้อมเด็กสูระดับอนุบาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเตรียมความพร้อม
เด็กสูระดับอนุบาล ประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแตงสถานที่อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาป้าย
โครงการ คาหนังสือสําหรับผู้เข้าอบรม คาใช้จายในการติดตอสื่อ
สาร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่
จําเป็นในการจัดทําโครงการ ฯลฯ  ตามไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   พ.ศ. 2557   
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท0808.2/ว4657 ลงวัน
ที่ 30มิถุนายน 2565เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีพ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น                                                                  ปราก
ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
  ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และ
วัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การพัฒนาและสงเสริมการ
ศึกษาลําดับที่          
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โครงการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประกันคุณภาพการ
ศึกษา  ประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรมคาวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาป้ายโครงการ คา
หนังสือสําหรับผู้เข้าอบรม คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการจัดทําโครงการ ฯลฯ  ตามไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   พ.ศ. 2557 -หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2565เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีพ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น -ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมฉบับที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และ
วัฒนธรรม   แนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การพัฒนาและสงเสริม
การศึกษาลําดับที่
 "        

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเพิ่มพื้นที่สี
เขียว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม คาใช้จายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ  ฯลฯ  เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557         
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30มิถุนายน 2565เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีพ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น    -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ผพ.ส.2566-2570)เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และ
วัฒนธรรมแนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การพัฒนาและสงเสริมการ
ศึกษา ลําดับที่       
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โครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัยใสใจวินัยจราจร จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเยาวชนขับขี่
ปลอดภัยใสใจวินัยจราจร โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม คาใช้จายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ  ฯลฯ เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557             
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30มิถุนายน 2565เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีพ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และ
วัฒนธรรมแนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การพัฒนาและสงเสริมการ
ศึกษาลําดับที่         

โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่ จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการศึกษาแหลงเรียนรู้
นอกสถานที่ประกอบด้วยคาใช้จายในการจัดเตรียมสถานที่ คา
วัสดุอุปกรณโครงการ คายานพาหนะ คาใช้จายในการเตรียม
งาน ป้ายโครงการ คาอาหารและน้ําดื่มและคาใช้จายอื่นๆ ในการ
จัดทําโครงการ ฯลฯ ตามไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   พ.ศ. 2557 -หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2565เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีพ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
  ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และ
วัฒนธรรมแนวทางการพัฒนาที่ 5.2  การสร้างสังคมท้องถิ่นให้
เป็นสังคมแหงการเรียนรู้ ลําดับที่ 
"       
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา 
(คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 720,300 บาท

"เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลวังทอง (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อัตรา
มื้อละ 21 บาท/คน จํานวน 245 วัน จํานวนเด็กนักเรียน 140
 คน เป็นเงิน 720,300 บาท วิธีการขั้นตอนเป็นการเบิกหักผลักสง
เงินเข้าบัญชีเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารให้แกศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก   คาใช้จายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยจายระหวางกันได้ เนื่อง
จากจํานวนนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหวางปี เนื่องจากการ
รับเข้าเรียนใหม การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ ให้เบิกจายคา
อาหารกลางวันตามจํานวนเด็กจริง  หากมีการโอนเพิ่มหรือโอน
ลด ไมจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคําชี้
แจง                                                                         
                                            - เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และรายจายของสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562    -หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2565เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีพ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การพัฒนาและสงเสริมการ
ศึกษา ลําดับที่          

วันที่พิมพ : 30/9/2565  14:33:38 หน้า : 107/226



โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา
(คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบนักเรียน, 
คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

จํานวน 107,350 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบ
นักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลวังทองจํานวน 3 แหงจัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 95 คน ดังนี้ 1
) คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  จํานวน 95
 คน         
2) คาอุปกรณการเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  จํานวน 95
 คน         
3) คาเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ปี  จํานวน 95
 คน         
4) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี  จํานวน 95
 คน  วิธีการขั้นตอนเป็นการเบิกหักผลักสงเงินเข้าบัญชีเงินเข้า
บัญชีฝากธนาคารให้แกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก                   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และราย
จายของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30มิถุนายน 2565เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีพ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น                                                                          
                                                                 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษาลําดับ
ที่ 
"         
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โครงการหนูน้อยนารัก กินผักทุกวัน จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการหนูน้อยนารัก กินผัก
ทุกวัน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแตงสถานที่อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม คาวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
   -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30มิถุนายน 2565เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีพ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น   - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  -ปรากฏในแผน
พัฒนา (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 5 การ
พัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรมแนวทางการพัฒนา
ที่ 5.1  การพัฒนาและสงเสริมการศึกษาลําดับที่        

โครงการอบรมประชุมผู้ปกครองในการจัดการศึกษาและการเลี้ยงดู
บุตร

จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมประชุมผู้
ปกครองในการจัดการศึกษาและการเลี้ยงดูบุตร โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุเครื่อง
เขียน และอุปกรณ  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2565เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีพ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ปรากฏ
ในแผนพัฒนา (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่1 ยุทธศาสตรที่ 5
 การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรมแนวทางการ
พัฒนาที่ 5.1  การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา ลําดับที่         
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565   

ค่าวัสดุ รวม 1,919,295 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล และให้หมายถึงราย
จายเพื่อประกอบ    ขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซอมแชมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,864,295 บาท
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"1. อาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลวังทอง จํานวน  284,648  บาท เพื่อจายเป็นคา
ใช้จายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน
ตําบลวังทอง  จํานวน 3 แหง จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กจํานวนเด็กนักเรียน 140 คน (ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2565) อัตราคนละ 7.37 บาท เป็นจํานวน
เงิน 268,268 บาท เพิ่มเติมตั้งจายจากเงิน อบต. 0.45 บาท เป็น
เงิน 16,380 บาท จํานวน 260 วัน 
 2. อาหารเสริม (นม)  สําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ
.   จํานวน  1,504,568 บาท      
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซื้ออาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 6 แหง เด็ก
นักเรียน 740 คน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) อัตราคนละ 7.37
  บาท จํานวน 260 วัน เป็นจํานวนเงิน 1,417,988 บาทสนับสนุน
เพิ่มเติมตั้งจายจากเงิน อบต. 0.45 บาท เป็นเงิน 86,580 บาท 
3. คาวัสดุงานบ้านงานครัวสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลวังทอง  จํานวน 60,000 บาท  - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562- เป็นไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่มท0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30มิถุนายน 2565เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีพ.ศ.2566 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  -แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-
2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาด้านความ
รู้ การศึกษา และวัฒนธรรมแนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การพัฒนา
และสงเสริมการศึกษาลําดับที่   
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ที่มีลักษณะโดย
สภาพ ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง    หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียน
ภาพ เลนสซูม ป้ายประชาสัมพันธ พูกัน สี    เมมโมรี่การด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี)ภาพถายดาว
เทียม เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,200 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า สํานักงาน/ที่ทําการหรือในที่สาธารณะ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา สํานักงาน/ที่ทําการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คาบริการ
อินเตอรเน็ต ณ สํานักงาน/ที่ทําการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 118,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 118,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 6,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานเพื่อใช้ในงานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาจํานวน 1
 ตัวๆ ละ 2,000 บาท สําหรับ ศพด.นาระยะ 1 ตัว,ศพด.ห้วยหิน
ฝน 1 ตัว , ศพด.ปรางคมะคา 1 ตัว  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เก้าอี้
บุนวม มีพนักพิงสูง มีที่พักแขนทั้งสองข้าง เบาะหุ้มด้วยหนัง
สังเคราะหสีดํา (เกณฑราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีราคาตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)     
"        

จัดซื้อชั้นเอนกประสงค 3 ชอง จํานวน 12,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชั้นอเนกประสงค 3 ชอง ขนาด กว้าง 42
 ซม. ลึก 30 ซม. สูง 89 ซม.จํานวน 30 ตัวๆ ละ 400บาท สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล   วังทอง ตั้ง
ตามราคาท้องถิ่น เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้  (เกณฑราคาตาม
ท้องตลาด เนื่องจากไมมีราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)     
"        

โต๊ะทํางาน จํานวน 15,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 3 ตัว ราคาตัวละ 5,000
 บาท  สําหรับ ศพด.นาระยะ 1 ตัว,ศพด.ห้วยหินฝน 1 ตัว , ศพด
.ปรางคมะคา 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาด กว้าง 120
 ซม. x ลึก 60 ซม.x สูง 75 ซม.   มี 2 ลิ้นชัก มีชั้นวางคีย
บอด  (เกณฑราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีราคาตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)     
"        

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*  (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา19นิ้ว)

จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล แบบที่1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 3
 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท สําหรับ ศพด.นาระยะ 1 เครื่อง,ศพด
.ห้วยหินฝน 1 เครื่อง,ศพด.ปรางคมะคา 1  เครื่อง  คุณลักษณะ
พื้นฐาน   ดังนี้  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6
 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (TurboBoost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4.2 GHz จํานวน 1
 หนวย  - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 8 MB - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้1) เป็นแผงวงจร
เพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจํา ขนาดไม
น้อยกวา 2 GB หรือ 2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้ง
อยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ  3) มีหนวย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB - มีหนวยความ
จําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมน้อยกวา 8 GB -
 มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1
 หนวย - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง- มีแป้นพิมพและเมาส - มีจอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย   (เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564)        
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ( Ink Tank 
Printer)

จํานวน 12,000 บาท

"จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) ราคา 4,000 บาทจํานวน 3
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,000 บาท สําหรับ ศพด.นาระยะ 1
 เครื่อง,ศพด.ห้วยหินฝน 1 เครื่อง , ศพด.ปรางคมะคา 1  เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 19 หน้าตอนาที(ppm) หรือ8.8 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที(ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 50 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้ (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)"        
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เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800VA จํานวน 7,500 บาท

"เพื่อจายเป็นเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 3
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท  สําหรับ ศพด.นาระยะ 1
  เครื่อง,ศพด.ห้วยหินฝน 1  เครื่อง , ศพด.ปรางคมะคา 1
  เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมน้อย
กวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที (เกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564)    
"        
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,198,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,198,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านเจาเหนือ เพื่อดําเนินโครงการตามแนว
ปรัชญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามแนวปรัชญาเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน โรงเรียนบ้านเจาเหนือ โรงเรียนสพฐ.ในเขตพื้นที่ตําบลวัง
ทอง ทั้งนี้ จะเบิกจายเงินงบประมาณเพื่ออุดหนุนได้ก็ตอเมื่อได้รับ
หนังสือยืนยันจากหนวยงานต้นสังกัดวา การสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อดําเนินโครงการตามแนวปรัชญาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน โรงเรียนบ้านเจาเหนือไมซ้ําซ้อนกัน             - เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)  พ
.ศ. 2563                                   
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  -หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2565เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีพ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  -ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)เพิ่มเติมฉบับที่ 1
 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การพัฒนาและสงเสริมการ
ศึกษา  ลําดับที่
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โครงการอุดหนุนให้แกโรงเรียนบ้านซับชมภู เพื่อดําเนินโครงการ
สร้างมูลคาเพิ่มผลผลิตกับชุมชนภาคีเครือขายเพื่ออาหารนักเรียนใน
โรงเรียน

จํานวน 40,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสร้างมูลคาเพิ่มผลผลิตกับชุมชน
ภาคีเครือขายเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนประถม
ศึกษา โรงเรียนบ้านซับชมภู โรงเรียนสพฐ.ในเขตพื้นที่ตําบลวัง
ทอง  ทั้งนี้ จะเบิกจายเงินงบประมาณเพื่ออุดหนุนได้ก็ตอเมื่อได้
รับหนังสือยืนยันจากหนวยงานต้นสังกัดวา การสนับสนุนงบ
ประมาณเพื่อดําเนินโครงการสร้างมูลคาเพิ่มผลผลิตกับชุมชนภาคี
เครือขายเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาโรงเรียน
บ้านซับชมภูไมซ้ําซ้อน
กัน                                                                          
                  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่มท0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30มิถุนายน 2565เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีพ.ศ.2566 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2566 – 2570)เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาด้าน
ความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรมแนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การ
พัฒนาและสงเสริมการศึกษา  ลําดับที่ 
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โครงการอุดหนุนให้แกโรงเรียนสหประชาสรร เพื่อดําเนินโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพึ่งพาตนเอง

จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพึ่ง
พาตัวเอง โรงเรียนสหประชาสรร โรงเรียนสพฐ.ในเขตพื้นที่ตําบล
วังทอง ทั้งนี้ จะเบิกจายเงินงบประมาณเพื่ออุดหนุนได้ก็ตอเมื่อได้
รับหนังสือยืนยันจากหนวยงานต้นสังกัดวา       การสนับสนุนงบ
ประมาณเพื่อดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพึ่งพาตัว
เอง โรงเรียนสหประชาสรรไมซ้ําซ้อนกัน   - เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)  พ.ศ
. 2563                                           
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  -หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2565เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีพ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น -ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)เพิ่มเติมฉบับที่ 1
 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การพัฒนาและสงเสริมการ
ศึกษา  ลําดับที่ 
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โครงการอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนาเพื่อดําเนินโครงการ
แหลงเรียนรู้สูวิถีชีวิตที่พอเพียงและยั่งยืน

จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพึ่ง
พาตัวเอง โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา โรงเรียนสพฐ.ในเขตพื้นที่
ตําบลวังทองทั้งนี้ จะเบิกจายเงินงบประมาณเพื่ออุดหนุนได้ก็ตอ
เมื่อได้รับหนังสือยืนยันจากหนวยงานต้นสังกัดวา การสนับสนุนงบ
ประมาณเพื่อดําเนินโครงการแหลงเรียนรู้สูวิถีชีวิตที่พอพียงและ
ยั่งยืน โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนาไมซ้ําซ้อน
กัน                                                                          
               - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)  พ.ศ
. 2563                                          
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่มท0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30มิถุนายน 2565เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีพ.ศ.2566 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2566 – 2570)เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาด้าน
ความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรมแนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การ
พัฒนาและสงเสริมการศึกษา ลําดับที่   
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อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนในตําบลวังทอง จํานวน 3,108,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แกนัก
เรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) ในพื้นที่ตําบลวังทอง จํานวน 6
 โรงเรียน สนับสนุนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 จํานวน 740 คน อัตราคนละ 21 บาท เป็นเวลา 200
 วัน เป็นเงิน 3,108,000 บาท คาใช้จายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ย
จายระหวางกันได้ เนื่องจากจํานวนนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ระหวางปี เนื่องจากการรับเข้าเรียนใหม การลาออก การจบการ
ศึกษา ฯลฯ ให้เบิกจายคาอาหารกลางวันตามจํานวนเด็กจริง หาก
มีการโอนเพิ่มหรือโอนลด ไมจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคําชี้
แจง                                                                - เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)  พ
.ศ. 2563                                - เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2563
                                                                              
  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   -หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2565เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีพ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  - แผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ยุทธศาสตร
ที่ 5 การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรม  แนวทาง
การพัฒนาที่ 5.1  การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา ลําดับที่ 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 180,000 บาท

งบบุคลากร รวม 148,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 148,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 134,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่นกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
ตําแหนง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จํานวน  1
 อัตรา  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น     พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 14,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง หัวหน้าสวนราชการตําแหนง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง/ต้น หัวหน้าฝ่าย ระดับ
ต้น จํานวนรวม1อัตรา และ เงินประจําตําแหนงของวิชาชีพ
เฉพาะ ระดับชํานาญการขึ้นไป
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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งบดําเนินงาน รวม 32,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 22,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
- เพื่อจายเป็นคาสมนาคุณกรรมการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้าง คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัย คาตอบแทนเจ้า
หน้าที่ในการเลือกตั้ง หรือคาตอบแทนที่เข้าลักษณะประเภทนี้
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงิน    ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายคาเชาบ้านให้แกพนักงานองคการบริหารสวนตําบลทีมี
สิทธิเบิกคาเชาบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชา
บ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.02/ว2381 ลงวัน
ที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
เชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญ
ปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,801,000 บาท
งบบุคลากร รวม 460,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 460,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 230,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น(ระบุตามประเภทองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น) 
  1. นักวิชาการสาธารณสุข (ปก/ชก.) จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12
 เดือน          
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2542  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566. และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 230,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ดังนี้
 1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยนักวิชาการสาธารณ
สุข จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2542  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566. และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบดําเนินงาน รวม 1,081,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 231,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 180,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับ
เงินคาตอบแทน เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชย การงานหรือเวลาที่
เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง จํานวน 12 เดือน คาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานธรรมาภิ
บาล จํานวน  2 อัตรา  
- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
- เพื่อจายเป็นคาสมนาคุณกรรมการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้าง คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัย คาตอบแทนเจ้า
หน้าที่ในการเลือกตั้ง หรือคาตอบแทนที่เข้าลักษณะประเภทนี้
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้
จายพ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงิน    ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายคาเชาบ้านให้แกพนักงานองคการบริหารสวนตําบลทีมี
สิทธิเบิกคาเชาบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชา
บ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.02/ว2381 ลงวัน
ที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
เชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญ
ปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 510,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลให้ปฏิบัติงามสนับสนุนละ
ชวยเหลือเจ้าหน้าที่ในภารกิจตามอํานาจหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยก เว้นคาเชาบ้าน) คาโฆษณา คา
ธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ หนังสือ
สั่งการ และข้อกฎหมายอื่นๆ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ- รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริกการขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ราชกิจจา
นุเบกษา เลม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘๗ ง ลงวันที่ ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการ และข้อกฎหมายอื่นๆ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ราชกิจจา
นุเบกษา เลม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๙๘ ง ลงวันที่ ๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๑
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ- รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ
พนักงานสวนตําบล ซึ่งดําเนินการเองหรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยว
ข้องเป็นผู้ดําเนินการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่ง
การ และข้อกฎหมายอื่นๆ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๑๙ ง ลงวัน
ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ- รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โครงการ อบต.สีขาว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ ประกอบด้วย คาใช
จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธี
เปิดและปิดอาการฝึกอบรม คาวัสดุ คาเครื่องเขียน และคา
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาป้ายโครงการ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการจัดโครงการ เป็นไปตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการ และข้อกฎหมายอื่นๆ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ
. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ- รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย แนวทาง
การพัฒนาที่ 4.1 การพัฒนาและสงเสริมสุขภาพอนามัย ลําดับ
ที่ 11
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โครงการชวยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดตอ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการชวยเหลือ
ประชาชน  ด้านการป้องกันและระงับโรคติดตอ เมื่อเกิดโรค
ติดตอ โรคติดตอร้ายแรง โรคติดตอที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรค
ระบาดหรือมีเหตุสงสัยวาได้เกิดโรคดังกลาวในเขตพื้นที่ โดยให้
ดําเนินการหรือสนับสนุนให้มีการป้องกัน การควบคุม การ
แพร และการระงับการระบาดของโรคนั้น หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรค
ให้กับผู้ที่มีภาวะเสี่ยง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570) ยุทธศาสตร
ที่ 4 การพัฒนาสาธารณสุขและอนามัย แนวทางการพัฒนาที่ 4.2
 การป้องกันและควบคุมโรคติดตอ โรคระบาดร้ายแรงในหมูบ้าน
และชุมชน ลําดับที่ 5
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ- รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โครงการชาววังทองไร้พุง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ ประกอบด้วย คาใช
จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธี
เปิดและปิดอาการฝึกอบรม คาวัสดุ คาเครื่องเขียน และคา
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาป้ายโครงการ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการจัดโครงการ เป็นไปตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการ และข้อกฎหมายอื่นๆ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ
. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ- รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย แนวทาง
การพัฒนาที่ 4.1 การพัฒนาและสงเสริมสุขภาพอนามัย  ลําดับ
ที่ 4
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก ประกอบด้วย คาใชจายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดอาการฝึก
อบรม คาวัสดุ คาเครื่องเขียน และคาอุปกรณ คาประกาศนีย
บัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาป้าย
โครงการ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ และคาใช
จายอื่นที่จําเป็นในการจัดโครงการ เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่ง
การ และข้อกฎหมายอื่นๆ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ
. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ- รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ
อนามัย อนามัย แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การป้องกันและควบคุม
โรคติดตอ โรคระบาดร้ายแรงในหมูบ้านและ
ชุมชน หน้าที่    ลําดับที่ 3 
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตออุบัติใหมหรืออุบัติซ้ํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคอุบัติใหมหรืออุบัติซ้ํา ประกอบด้วย คาใชจายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดอาการ
ฝึกอบรม คาวัสดุ คาเครื่องเขียน และคาอุปกรณ คาประกาศนีย
บัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาป้าย
โครงการ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ และคาใช
จายอื่นที่จําเป็นในการจัดโครงการ เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่ง
การ และข้อกฎหมายอื่นๆ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ
. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ- รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570) ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาสาธารณสุขและอนามัย แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การ
ป้องกันและควบคุมโรคติดตอ โรคระบาดร้ายแรงในหมูบ้านและ
ชุมชน  ลําดับที่ 2
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โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมารี

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า เชน คาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุอุปกรณ
ที่จําเป็นของงานสัตวแพทย และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น เป็นไป
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และข้อกฎหมายอื่นๆ ดังนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 4524 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570) ยุทธศาสตร
ที่ 4 การพัฒนาสาธารณสุขและอนามัย แนวทางการพัฒนาที่ 4.2
 การป้องกันและควบคุมโรคติดตอ โรคระบาดร้ายแรงในหมูบ้าน
และชุมชนลําดับที4่
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ- รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร
สําหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ ประกอบด้วย คาใช
จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธี
เปิดและปิดอาการฝึกอบรม คาวัสดุ คาเครื่องเขียน และคา
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาป้ายโครงการ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการจัดโครงการ เป็นไปตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการ และข้อกฎหมายอื่นๆ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ
. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ- รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย แนวทาง
การพัฒนาที่ 4.1 การพัฒนาและสงเสริมสุขภาพอนามัย    ลําดับ
ที่ 7
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน  เครื่องพิมพ เครื่องถาย
เอกสาร ตู้ โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร แอร รถยนตสวนกลาง และ
ทรัพยอื่นๆ  ฯลฯ        
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565   

ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 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 ลงวัน
ที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวน
ที่สุดที่มท08082ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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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 20,000 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 200,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย ดังนี้        
- คาจัดซื้อสารเคมีกําจัดยุงลายและแมลง สําหรับใช้ฉีดพนยุง
ลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงและแมลงเป็น
พาหะ ขนาด บรรจุ 1 ลิตร ๆ  
- คาจัดซื้อทรายเคลือบสาร สําหรับใช้กําจัดลูกน้ํายุงลาย  (25
 กก./ถัง)       
- คาจัดซื้อน้ํายาดับกลิ่น ฆาเชื้อ ฯลฯ  
- เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทตางๆ ดังตอไป
นี้  ประเภทวัสดุคงทน เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล้องและ
ฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกล้องถาย
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
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 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

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 ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 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

โครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนตามโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูบ้านในเขตพื้นที่
ตําบลวังทอง หมูบ้านละ 20,000 บาท จํานวน 13 หมูบ้าน ดัง
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นี้   1.โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To Be Number One ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมูบ้านนาระยะ หมูที่ 1      
2.โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To Be Number Oneทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมูบ้านห้วยรวม หมูที่ 2       
3.โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To Be Number Oneทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมูบ้านปรางคมะคา หมูที่ 3      
4.โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To Be Number Oneทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมูบ้านวังใหญ หมูที่ 4      
5.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูบ้านหนองตะเคียน หมูที่ 5      
6.โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To Be Number Oneทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมูบ้านซับชมภู หมูที่ 6      
7.โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูบ้านนาทุง
ใหญ หมูที่ 7      
8.โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูบ้านห้วย
หินฝน หมู
ที่ 8
                                                                              
  9.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมกุมารี หมูบ้านเนินทราย หมูที่ 9      
10.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูบ้านหินดาด หมูที่ 10      
11.โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและ
เด็ก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมูบ้านผา
ทอง หมูที่ 11      
12.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านน้ําตกนางคํา หมูที่ 12      
13.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระเทพรัตนราช
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สุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมูบ้านซับใหญ หมูที่ 13
                                                                              
                           เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี้      
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552   
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสาธารณสุขและอนามัย แนวทางการ
พัฒนาที่ 4.2 การป้องกันและควบคุมโรคติดตอ โรคระบาดร้าย
แรงในหมูบ้านและชุมชน  ลําดับที่ 1

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 374,600 บาท

งบบุคลากร รวม 120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 100,000 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 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558"        
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)                       
 -หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558"        
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งบดําเนินงาน รวม 185,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
- เพื่อจายเป็นคาสมนาคุณกรรมการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้าง คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัย คาตอบแทนเจ้า
หน้าที่ในการเลือกตั้ง หรือคาตอบแทนที่เข้าลักษณะประเภทนี้
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงิน    ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น
ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญ
ปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลให้ปฏิบัติงานสนับสนุน
และชวยเหลือเจ้าหน้าที่ในภารกิจและตามอํานาจหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ,คาถายเอกสาร , คาเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ , คาซักฟอก , คากําจัดขยะหรือ สิ่งปฏิกูล , คา
ระวางบรรทุก , คาเชาทรัพยสิน(ยกเว้นคาเชาบ้าน) ,คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ , คาธรรมเนียมตางๆ , คาเบี้ย
ประกัน , คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา , คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออก
แบบ คารับรองแบบ คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนาย
ความ , คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี , คาจ้างปรับปรุงโดเมน website 
คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว , คาจ้างแรงงานราษฎรกรณี
ดําเนินการเอง , คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะ
เป็นสิ่งกอสร้าง , คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในอาคาร , คาติดตั้งประปา
เพื่อใช้ในอาคาร , คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆติดตั้ง
โทรศัพท ยกเว้นคาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพท
ภายใน , คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ(ที่ไมเข้าลักษณะที่ดิน
และสิ่งกอสร้าง)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
  ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565   

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

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล และให้หมายถึงราย
จายเพื่อประกอบ    ขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซอมแชมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564

งบลงทุน รวม 69,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 69,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ขนาด 61x67x102
 ซม. จํานวน 2 ตัวๆ ละ 3,000 บาท    
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้   
1) เก้าอี้บุนวม   
2) มีพนักพิงสูง    
3) ล้อเลื่อนปรับระดับได้   
4) มีที่พักแขนทั้งสองข้าง    
5) เบาะหุ้มด้วยหนังสังเคราะหสีดํา    
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1     
สํานักงานประมาณ)   
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โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กพร้อม
กระจก  ขนาด 80x150x75 ซม  จํานวน 2  ตัว ตัวละ 8,000
 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท  
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1     
สํานักงานประมาณ)   

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน  (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2
 เครื่อง ราคา เครื่องละ 17,000 บาท  เป็นเงิน 34,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.1 GHZ หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย   
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB   
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ขนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ ไมน้อย
กวา 120 GB  จํานวน 1 หนวย   
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย   
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง   
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ ดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง   
-มีแป้นพิมพและเมาส   
-มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย   
เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564   
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 8,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 2  เครื่อง  ราคาเครื่อง
ละ 4,300 บาท เป็นเงิน  8,600 บาท   
คุณลักษณะพื้นฐาน   
-เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต   
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi   
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 20 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)   
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 10 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ) ตอนาที (ipm   
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ ดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง   
-มีถาดใสกระดาษไมน้อยกวา 50 แผน   
สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom   
เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564   

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   
จํานวน 2  เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท เป็นเงิน  5,000
 บาท   
คุณลักษณะพื้นฐาน   
มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)   
สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา  15  นาที   
เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564   
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 712,000 บาท
งบบุคลากร รวม 352,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 352,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 350,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวย
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 2 อัตรา 
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2542  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566. และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว
 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
        

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 2,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน  2
  อัตรา 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ2542ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
- ตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัด และ กองการเจ้าหน้าที่)
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งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
- เพื่อจายเป็นคาสมนาคุณกรรมการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้าง คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัย คาตอบแทนเจ้า
หน้าที่ในการเลือกตั้ง หรือคาตอบแทนที่เข้าลักษณะประเภทนี้
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงิน    ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
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โครงการซอมแซมบ้านผู้สูง/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส ในเขตตําบลวัง
ทอง

จํานวน 100,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการซอมแซมบ้านผู้สูง/ผู้
พิการ/ผู้ด้อยโอกาส ในเขตตําบลวังทอง  เชน คาพิธีทาง
ศาสนา   คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  คาใช้จายในการประกวดหรือแขง
ขัน    คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  คามหรสพ  การแสดง  คาใช้
จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารคาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย
โครงการ และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงานและ คา
ใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ จัด
งาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
   ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมแนวทางการพัฒนาที่ 3.2
  การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการของชุมชน  ลําดับที่ 10   
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โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ      ผู้พิการและ ผู้ด้อย
โอกาส

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสงเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาสได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้และตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
 2557 
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
   ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมแนวทางการพัฒนาที่ 3.2
  การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการของชุมชน  ลําดับที่ 2 
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โครงการพัฒนาศักยภายเด็กและเยาวชนตําบลวังทอง จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน โครงการพัฒนาศักยภายเด็ก
และเยาวชนตําบลวังทอง เชน คาพิธีทางศาสนา   คารับรอง คาใช้
จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง  คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน    คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ  คามหรสพ  การแสดง คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คา
พิมพเอกสารคาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ และคาใช้จาย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธงานและ คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ จัดงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
                                                      -ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม "        
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
   ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมแนวทางการพัฒนาที่ 3.2
  การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการของชุมชน  ลําดับที่ 12
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โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการในเขตตําบลวังทอง จํานวน 50,000 บาท

" เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ
ในเขตตําบลวังทอง เชน คาพิธีทางศาสนา   คารับรอง คาใช้จาย
เกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  คาใช้
จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  คา
มหรสพ  การแสดง คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารคา
หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาป้ายโครงการและคาใช้จายในการโฆษณาประชา
สัมพันธงานและ คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น และเกี่ยวข้องในการจัด
ทําโครงการ จัดงาน ฯลฯ- เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
                                                      -ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม "        
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
   ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมแนวทางการพัฒนาที่ 3.2
  การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการของชุมชน  ลําดับที่ 9   
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โครงการให้ความชวยเหลือประชาชนด้านการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการให้ความชวยเหลือ
ประชาชนด้านการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต   เชน คาพิธี
ทางศาสนา   คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  คาใช้จายในการประกวดหรือแขง
ขัน    คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  คามหรสพ  การแสดง คาใช้
จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารคาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย
โครงการ และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงานและ คา
ใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ จัด
งาน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
                                                      -ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม "        
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
   ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมแนวทางการพัฒนาที่ 3.2
  การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการของชุมชน  ลําดับที่ 1   
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการอุดหนุนคาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะภายในตําบลวังทองให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขา
หนองบัวแดง

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาหนอง
บัวแดงในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในพื้นที่ตําบลวังทอง          
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2)      พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 
(กองชาง)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,414,000 บาท
งบบุคลากร รวม 369,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 369,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 345,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ดังนี้
 1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยนักวิชาการ
สุขาภิบาล จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถบรรทุก
ขยะ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2542  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566. และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 1  อัตรา จํานวน 12 เดือน
- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มสําหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะ
เป็นการเสี่ยงภัยตอสุขภาพ ให้กับ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนง พนักงานรถขับบรรทุกขยะ จํานวน 1
 อันตรา จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 2061 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสําหรับ
พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยตอสุขภาพ พ
.ศ. 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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งบดําเนินงาน รวม 1,045,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

1 เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี(โบนัส)
2 คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
- ตามหนังสือกระทรวงการคลังหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่  6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 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 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้านการรักษา
ความเจ็บป่วยที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวน
ใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและไปปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้อง
ปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานปละไปปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่ง
การ และข้อกฎหมายอื่นๆ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ
. ๒๕๕๙ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๔๐ ง ลงวัน
ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าใช้สอย รวม 530,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลให้ปฏิบัติงามสนับสนุนละ
ชวยเหลือเจ้าหน้าที่ในภารกิจตามอํานาจหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยก เว้นคาเชาบ้าน) คาโฆษณา คา
ธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ หนังสือ
สั่งการ และข้อกฎหมายอื่นๆ ดังนี้
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ- รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริกการขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ราชกิจจา
นุเบกษา เลม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘๗ ง ลงวันที่ ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการ และข้อกฎหมายอื่นๆ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ราชกิจจา
นุเบกษา เลม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๙๘ ง ลงวันที่ ๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๑
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ- รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ
พนักงานสวนตําบล ซึ่งดําเนินการเองหรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยว
ข้องเป็นผู้ดําเนินการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่ง
การ และข้อกฎหมายอื่นๆ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๑๙ ง ลงวัน
ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ- รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โครงการ Big Cleaning Day จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน
โครงการ Big Cleaning Day  ประกอบด้วย คาใชจายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิด
อาการฝึกอบรม คาวัสดุ คาเครื่องเขียน และคาอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
ป้ายโครงการ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ และคาใช
จายอื่นที่จําเป็นในการจัดโครงการ เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่ง
การ และข้อกฎหมายอื่นๆ ดังนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
 ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนัก
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้าที่    ลําดับ
ที่
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โครงการบริหารจัดการขยะที่ต้นทางแบบมีสวนรวม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะที่
ต้นทางแบบมีสวนรวม ประกอบด้วย คาใชจายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดอาการฝึก
อบรม คาวัสดุ คาเครื่องเขียน และคาอุปกรณ คาประกาศนีย
บัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาป้าย
โครงการ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ และคาใช
จายอื่นที่จําเป็นในการจัดโครงการ เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่ง
การ และข้อกฎหมายอื่นๆ ดังนี้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
 ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนัก
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้าที่    ลําดับ
ที่
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โครงการฝังกลบบอขยะ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ เพื่อรองรับที่จัดเก็บ
ขยะและกําจัดขยะภายในเขตตําบลวังทอง  เป็นไปตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการ และข้อกฎหมายอื่นๆ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ
. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ- รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
 ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนัก
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้าที่    ลําดับ
ที่ 
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โครงการวังทองบ้านสวย เมืองสุข คลองใสสะอาด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวังทองบ้านสวย เมือง
สุข คลองใสสะอาด ประกอบด้วย คาใชจายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดอาการฝึก
อบรม คาวัสดุ คาเครื่องเขียน และคาอุปกรณ คาประกาศนีย
บัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาป้าย
โครงการ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ และคาใช
จายอื่นที่จําเป็นในการจัดโครงการ เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่ง
การ และข้อกฎหมายอื่นๆ ดังนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
 ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนัก
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้าที่    ลําดับ
ที่
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลก (อถล.รักษโลก) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษโลก (อถล.รักษโลก) ประกอบด้วย คาใชจายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดอาการ
ฝึกอบรม คาวัสดุ คาเครื่องเขียน และคาอุปกรณ คาประกาศนีย
บัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาป้าย
โครงการ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ และคาใช
จายอื่นที่จําเป็นในการจัดโครงการ เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่ง
การ และข้อกฎหมายอื่นๆ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
 ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนัก
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้าที่    ลําดับ
ที่
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน  เครื่องพิมพ เครื่องถาย
เอกสาร ตู้ โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร แอร รถยนตสวนกลาง และ
ทรัพยอื่นๆ  ฯลฯ        
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565   
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ค่าวัสดุ รวม 470,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัยคาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่มีลักษณะโดย
สภาพ     ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง    หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น เชน  ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คิมล็อค ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย หม้อน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่มีลักษณะโดย
สภาพ      ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง    หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น เชน  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน   น้ํามันเตา น้ํามัน
จาระบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
   ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัยคาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  เสื้อ กางเกง     ถุงมือ ถุงเท้า   ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จาย     คาวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061
   ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 160,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมพัฒนาแกนนําเด็กและเยาวชนตําบลวังทอง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนา
แกนนําเด็กและเยาวชนตําบลวังทอง ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการ
ใช้และ การตกแตงสถานที่ฝึกอบรมคาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ และคาใช้จายอื่นๆที่จํา
เป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมแนวทางการพัฒนา
ที่ 3.2  การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการของชุมชน ลําดับที่ 4
(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการฝึกอบรมสงเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวตําบลวังทอง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสงเสริมผู้
สูงอายุและสถาบันครอบครัวตําบลวังทองได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้และ การตกแตงสถานที่ฝึกอบรมคาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ และคาใช้จายอื่นๆที่จํา
เป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมแนวทางการพัฒนา
ที่ 3.2  การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการของชุมชน ลําดับที่ 13
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการฝึกอบรมสงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพตําบลวังทอง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสงเสริม
และพัฒนากลุมอาชีพตําบลวังทองได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
และ การตกแตงสถานที่ฝึกอบรมคาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ และคาใช้จายอื่นๆที่จํา
เป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมแนวทางการพัฒนา
ที่ 3.2  การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการของชุมชน ลําดับที่ 5
(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการฝึกอบรมสงเสริมและพัฒนาด้านอาชีพแกเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสงเสริม
และพัฒนาด้านอาชีพแกเด็กและเยาวชนได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้และ การตกแตงสถานที่ฝึกอบรมคาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ และคาใช้จายอื่นๆที่จํา
เป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมแนวทางการพัฒนา
ที่ 3.2  การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการของชุมชน ลําดับที่ 8
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการฝึกอบรมสงเสริมและพัฒนาสตรีตําบลวังทอง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสงเสริม
และพัฒนาสตรีตําบลวังทอง ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
และ การตกแตงสถานที่ฝึกอบรมคาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ และคาใช้จายอื่นๆที่จํา
เป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมแนวทางการพัฒนา
ที่ 3.2  การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการของชุมชน ลําดับที่ 11
(กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 230,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกีฬาต้านยาเสพ
ติด ได้แก คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเชาหรือบริการวัสดุอุปกรณ
ที่จําเป็นในการจัดการแขงขันกีฬา เชน เครื่องเสียง เต็นท เวที คา
คณะกรรมการตัดสิน และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1
(กองการศึกษา)

โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ ได้แก คาใช้จายสําหรับนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึก
สอน คาใช้จายในการฝึกซ้อมกีฬา คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
อุปกรณแขงขัน คาชุดวอรม รองเท้าถุงเท้าของนักกีฬา ผู้ควบคุม
หรือผู้ฝึกสอน คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวกับการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬา และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 
(กองการศึกษา)
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ ได้แก คาใช้จายพิธีศาสนา คาอาหารและเครื่องดื่ม คาการ
แสดง คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นในการจัดงาน และคาใช้จายอื่นๆที่
จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 
(กองการศึกษา)

โครงการจัดตั้งศูนยกีฬาชุมชน อบต.วังทอง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดตั้งศูนยกีฬา
ชุมชน อบต.วังทองได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่    คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณ
วิทยากร และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น       พ.ศ. 2557
-ตามหนังสือ มท 0893.4/ว 583 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2547 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัยคาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  หวงยาง         ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสาน
ประเพณี วันสงกรานต  ได้แก คาใช้จายพิธีศาสนา คาอาหารและ
เครื่องดื่ม      คาการแสดง คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นในการจัด
งาน และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1
(กองการศึกษา)
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โครงการถวายทองเจ้าพอพญาแล จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการถวายทองเจ้าพอ
พญาแล ได้แก คาใช้จายพิธีศาสนา คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม      คาการแสดง คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นในการจัดงาน และคา
ใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1
(กองการศึกษา)

โครงการวันผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันผู้สูง
อายุ กิจกรรมการรวมกลุมผู้สูงอายุ เพื่อให้มีเวทีพบปะของผู้สูง
อายุ และสงเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือผู้
พิการ เชน การออกกําลังกาย การตรวจสุขภาพเพื่อป้องกัน
โรค ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และตกแตงสถานที่ คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)เพิ่มเติมฉบับ
ที่1
(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสาน
ประเพณี วันลอยกระทงได้แก คาใช้จายพิธีศาสนา คาอาหารและ
เครื่องดื่ม  คาการแสดง คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นในการจัดงาน และ
คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1
(กองการศึกษา)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,951,720 บาท

งบบุคลากร รวม 606,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 606,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 290,070 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น กองชาง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1.ผู้อํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา
2.เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1  อัตรา  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ2552
) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)       
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 10,710 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนราย
เดือน ตําแหนงประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง และ
ประเภทตําแหนงวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ เงินตอบแทน
พิเศษรายเดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น     อาจจายได้ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 313 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 (กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 21,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง หัวหน้าสวนราชการตําแหนง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับกลางระดับต้น หัวหน้าฝ่าย ระ
ต้น จํานวน    1 อัตรา และตําแหนงวิชาชีพเฉพาะระดับชํานาญ
การพิเศษขึ้นไป
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 652  ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 (กองชาง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 251,520 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) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557(กองชาง)
 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 33,420 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง   ตาม
รายละเอียดดังนี้
พนักงานตามภารกิจ
1.ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน  1  อัตรา 
พนักงานจ้างทั่วไป    
1.คนงานทั่วไป จํานวน  1  อัตรา
เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้
 - ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ
.ศ2542ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558(กองชาง)  
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งบดําเนินงาน รวม 495,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ   
3.คาสมนาคุณกรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง คาตอบแทน
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทน
คณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามหลักเกณฑที่กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงิน    ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญ
ปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลให้ปฏิบัติงานสนับสนุน
และชวยเหลือเจ้าหน้าที่ในภารกิจและตามอํานาจหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ,คาถายเอกสาร , คาเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ , คาซักฟอก , คากําจัดขยะหรือ สิ่งปฏิกูล , คา
ระวางบรรทุก , คาเชาทรัพยสิน(ยกเว้นคาเชาบ้าน) ,คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ , คาธรรมเนียมตางๆ , คาเบี้ย
ประกัน , คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา , คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออก
แบบ คารับรองแบบ คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนาย
ความ , คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี , คาจ้างปรับปรุงโดเมน website 
คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว , คาจ้างแรงงานราษฎรกรณี
ดําเนินการเอง , คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะ
เป็นสิ่งกอสร้าง , คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในอาคาร , คาติดตั้งประปา
เพื่อใช้ในอาคาร , คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆติดตั้ง
โทรศัพท ยกเว้นคาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพท
ภายใน , คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ(ที่ไมเข้าลักษณะที่ดิน
และสิ่งกอสร้าง)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
  ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน- เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565   

ค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล และให้หมายถึงราย
จายเพื่อประกอบ    ขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซอมแชมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทร
โขง ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฟิวส เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่มีลักษณะโดย
สภาพ      ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง    หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น เชน  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน   น้ํามันเตา น้ํามัน
จาระบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
   ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
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งบลงทุน รวม 850,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 850,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2400 
ซีซีหรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน

จํานวน 850,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2
 ล้อปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่อง
ยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1
 คัน เป็นกระบะสําเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4
 ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษีสรรพ
สามิต และรายละเอียดคุณลักษณะอื่นตามที่กําหนด ตามราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2564  (กองชาง)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการใช้และรักษา
รถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0804.3/ว 168 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งานก่อสร้าง รวม 3,859,375 บาท
งบบุคลากร รวม 674,375 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 674,375 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 101,310 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น(ระบุตามประเภทองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น)  กองชาง จํานวน1อัตรา ดังนี้
1.นายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ2535
) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น     พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559(กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 12,000 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 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น อาจจายได้ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 313  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 522,785 บาท

"เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป รายละเอียดดังนี้ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1.ผู้ชวยนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา 
2.ผู้ชวยชางเขียนแบบ จํานวน  1  อัตรา 
3.ผู้ชวยชางไฟฟ้า จํานวน  1
  อัตรา                                                             ตามพร
ะราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542
 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566. และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว
 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 38,280 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ฯลฯ
   ตามรายละเอียดดังนี้
พนักงานตามภารกิจ
1.ผู้ชวยนายชางโยธา จํานวน  1  อัตรา 
2.ผู้ชวยชางเขียนแบบจํานวน  1  อัตรา
3.ผู้ชวยชางไฟฟ้า จํานวน  1  อัตรา
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ
.ศ2542ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  
- ตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558                             
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งบดําเนินงาน รวม 408,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 148,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ   
3.คาสมนาคุณกรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง คาตอบแทน
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทน
คณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามหลักเกณฑที่กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงิน    ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น
ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญ
ปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ประเภทคารับรองแบบ คาออก
แบบ คาควบคุมงานที่จายให้เอกชน นิติบุคคล บุคคลภายนอก

จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อจายเป็นจ้างบุคคลภายนอกประเภท คาออกแบบ คาควบคุม
งานที่จายให้เอกชน บุคคลภายนอก  นิติบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งกอสร้าง  
เป็นไปตามกฎกระทรวง การกําหนดอัตราคาจ้างผู้ให้บริหารงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอสร้าง พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
  ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565   
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  ไม้ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง น้ํามันทาไม้ สี ปูน
ซีเมนต ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564(กองชาง)

งบลงทุน รวม 2,777,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 531,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับสง-วิทยุ ระบบVHF/FM ชนิดมือถือ ขนาดกําลังสง5 วัตต จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องรับสง-วิทยุ ระบบVHF/FM ชนิดมือ
ถือ ขนาดกําลังสง5 วัตต จํานวน 3 เครื่องๆละ 12,000
 บาท คุณลักษณะ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แทน
ชารจ แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ หมายเหตุ : ยานความ
ถี่สําหรับหนวยงานราชการ VHF 136-174 mHz รายละเอียด
คุณลักษณะอื่นตามที่กําหนด ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2564 
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จัดซื้อชุดโคมไฟฟ้าสองสวางพลังงานแสงอาทิตย ระบบ โซลาเซลล 
ขนาด 2,000 วัตต และชุดขากิ่งโคมไฟขนาด 2 นิ้ว ยาว 1.20 ม. 
พร้อมน็อตจับเสาไฟฟ้า จํานวน 22จุด พร้อมติดตั้ง บ้านเนินทราย 
หมูที่ 9

จํานวน 99,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดโคมไฟฟ้าสองสวางพลังงานแสง
อาทิตย ระบบ โซลาเซลล ขนาด 2,000 วัตต และชุดขากิ่งโคมไฟ
ขนาด 2 นิ้ว ยาว 1.20 ม. พร้อมน็อตจับเสาไฟฟ้า จํานวน 22
จุด พร้อมติดตั้ง บ้านเนินทราย หมูที่ 9 ประกอบด้วย 1.โคมไฟ
ถนนพลังงาน 2,000 วัตต -แบตเตอรี่ 3.2 V 30 AH -LED 624
 ดวง -เวลาสองสวาง 18-20 ชม. -พื้นที่สองสวาง 180 ตรม. -ระ
ยะการชารไฟ 6-8 ชม. - ขนาดแผงโซลาเซลลกว้าง 6V 30 W  2
. ชุดขากิ่งโคมไฟขนาด 2 นิ้ว ยาว 1.20 ม. พร้อมน็อตจับเสา
ไฟฟ้า  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน ที่  28 พฤษภาคม  2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น - เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการ
พัฒนาที่ 1.2  ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ ลําดับที่ 9 
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จัดซื้อชุดโคมไฟฟ้าสองสวางพลังงานแสงอาทิตย ระบบ โซลาเซลล 
ขนาด 2,000 วัตต และชุดขากิ่งโคมไฟขนาด 2 นิ้ว ยาว 1.20 ม. 
พร้อมน็อตจับเสาไฟฟ้า จํานวน 44 จุด พร้อมติดตั้ง บ้านปรางค
มะคา หมูที่ 3

จํานวน 198,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดโคมไฟฟ้าสองสวางพลังงานแสง
อาทิตย ระบบ โซลาเซลล ขนาด 2,000 วัตต และชุดขากิ่งโคมไฟ
ขนาด 2 นิ้ว ยาว 1.20 ม. พร้อมน็อตจับเสาไฟฟ้า จํานวน 44
 จุด พร้อมติดตั้ง บ้านปรางคมะคาหมูที่ 3 ประกอบด้วย 1.โคมไฟ
ถนนพลังงาน 2,000 วัตต -แบตเตอรี่ 3.2 V 30 AH -LED 624
 ดวง -เวลาสองสวาง 18-20 ชม. -พื้นที่สองสวาง 180 ตรม. -ระ
ยะการชารไฟ 6-8 ชม. - ขนาดแผงโซลาเซลลกว้าง 6V 30 W  2
. ชุดขากิ่งโคมไฟขนาด 2 นิ้ว ยาว 1.20 ม. พร้อมน็อตจับเสา
ไฟฟ้า - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน ที่  28 พฤษภาคม  2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น - เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการ
พัฒนาที่ 1.2  ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ ลําดับที่ 3
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จัดซื้อชุดโคมไฟฟ้าสองสวางพลังงานแสงอาทิตย ระบบ โซลาเซลล 
ขนาด 2,000 วัตต และชุดขากิ่งโคมไฟขนาด 2 นิ้ว ยาว 1.20 ม. 
พร้อมน็อตจับเสาไฟฟ้า จํานวน 44 จุด พร้อมติดตั้ง บ้านวังใหญ หมู
ที่ 4

จํานวน 198,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดโคมไฟฟ้าสองสวางพลังงานแสง
อาทิตย ระบบ โซลาเซลล ขนาด 2,000 วัตต และชุดขากิ่งโคมไฟ
ขนาด 2 นิ้ว ยาว 1.20 ม. พร้อมน็อตจับเสาไฟฟ้า จํานวน 44
 จุด พร้อมติดตั้ง บ้านวังใหญ หมูที่ 4 ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนน
พลังงาน 2,000 วัตต -แบตเตอรี่ 3.2 V 30 AH -LED 624
 ดวง -เวลาสองสวาง 18-20 ชม. -พื้นที่สองสวาง 180 ตรม. -ระ
ยะการชารไฟ 6-8 ชม. - ขนาดแผงโซลาเซลลกว้าง 6V 30 W  2
. ชุดขากิ่งโคมไฟขนาด 2 นิ้ว ยาว 1.20 ม. พร้อมน็อตจับเสา
ไฟฟ้า - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน ที่  28 พฤษภาคม  2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น - เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการ
พัฒนาที่ 1.2  ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ ลําดับที่ 4
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,246,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คศล. ซอย 2 บ้านนําืตกนางคํา หมูที่ 12 จํานวน 202,800 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 2 (ลงคลองเจา) บ้านน้ําตกนางคํา หมูที่ 12 ปริมาณ
งาน ความกว้าง 4 เมตร ความยาว 85 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 340  ตารางเมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแนวทาง
การพัฒนาที่ 1.1   กอสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทอ
ระบายน้ํา   ลําดับที่ 168 (กองชาง)

"         
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โครงการกอสร้างถนน คศล. ซอยปั้นเตา บ้านห้วยหินฝน หมูที่ 8 จํานวน 202,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย โครงการกอสร้างถนน คศล.บริเวณซอยปั้น
เตา บ้านห้วยหินฝน หมูที่ 8บ้านห้วยหินฝน ปริมาณงานความ
กว้าง 4 เมตร ความยาว 85 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 340
  ตารางเมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐาน
งานทางสําหรับ อปท.
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแนวทาง
การพัฒนาที่ 1.1   กอสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทอ
ระบายน้ํา   ลําดับที่ 137 (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนน คศล. ซอยแยกลําพาส-ห้วยฮอม บ้านหนอง
ตะเคียน หมูที่ 5

จํานวน 202,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยแยกลําพาส-ห้วยฮอม บ้านหนองตะเคียน หมูที่ 5
 ปริมาณงาน ความกว้าง 4 เมตร ความยาว 85 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมน้อยกวา 340  ตารางเมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50
 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแนวทาง
การพัฒนาที่ 1.1   กอสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทอ
ระบายน้ํา   ลําดับที่ 106 (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนน คศล. สายวัดใหมธรรมรักษ บ้านซับชมภู หมู
ที่ 6

จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางเข้าวัดใหมธรรมรักษ บ้านซับชมภู  หมูที่ 6 ปริมาณ
งาน ความกว้าง 5 เมตร ความยาว 70 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 350  ตารางเมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับ อปท.
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแนวทาง
การพัฒนาที่ 1.1   กอสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทอ
ระบายน้ํา   ลําดับที่ 116 (กองชาง)
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอย 5 บ้านนาทุงใหญ หมูที่ 7 จํานวน 201,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปรับปรุงถนนสายการ
เกษตร ซอย 5 บ้านนาทุงใหญ หมูที่ 7 ปริมาณงานโดยปรับเกรด
ทางเดิม แล้วลงหินคลุก  ความกว้าง 4 เมตร ความยาว 640
 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 256 ลบ.ม. 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแนวทาง
การพัฒนาที่ 1.1   กอสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทอ
ระบายน้ํา ลําดับที่ 118 (กองชาง)

โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอยคลองพุตซา บ้านนาระยะ 
หมูที่ 1

จํานวน 118,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอย
คลองพุตซา บ้านนาระยะ หมูที่ 1 ปริมาณงาน ความกว้าง 5
 เมตร ความยาว 300 เมตรหนา 0.10 เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม
น้อยกวา 150 ลบ.ม.
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแนวทาง
การพัฒนาที่ 1.1   กอสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทอ
ระบายน้ํา   ลําดับที่ 61 (กองชาง)
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โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอยวัดเนินทราย บ้านเนิน
ทราย หมูที่ 9

จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอย
วัดเนินทราย บ้านเนิทราย หมูที่ 9 ปริมาณงาน  ความ
กว้าง เมตร ความยาว     เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตรหิน
คลุกไมน้อยกวา      ลบ.ม รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่
องคการบริหารสวนตําบลวังทอง กําหนด 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแนวทาง
การพัฒนาที่ 1.1กอสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา 
ถนน สะพาน ทอระบายน้ํา ลําดับที่ 19(กองชาง)
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โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอยสุวรรณ บ้านผาทอง หมูที่ 
11

จํานวน 200,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอย
สุวรรณ  บ้านผาทอง หมูที่ 11 ปริมาณงาน โดยปรับเกรดทาง
เดิม แล้วลงหินคลุก ความกว้าง 3 เมตร ความยาว 850
 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 255 ลบ.ม. 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแนวทาง
การพัฒนาที่ 1.1กอสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทอ
ระบายน้ํา ลําดับที่ 153(กองชาง)
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โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ไรนายเปราะ บ้านห้วยรวม 
หมูที่ 2

จํานวน 200,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตรไรนาย
เปราะบ้านห้วยรวม หมูที่ 2 ปริมาณงาน ความกว้าง 3
 เมตร ความยาว 850 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม
น้อยกวา 255 ลบ.ม รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องคการ
บริหารสวนตําบลวังทอง กําหนด 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแนวทาง
การพัฒนาที่ 1.1กอสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทอ
ระบายน้ํา ลําดับที่ 78(กองชาง)

โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ไรพอเอี่ยม บ้านนาระยะ หมูที่ 
1

จํานวน 94,400 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตรลงหิน
คลุกไรพอเอี่ยม บ้านนาระยะ หมูที่ 1 ปริมาณงาน ความกว้าง 3
 เมตร ความยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม
น้อยกวา 120 ลบ.ม. 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแนวทาง
การพัฒนาที่ 1.1   กอสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทอ
ระบายน้ํา   ลําดับที่ 63 (กองชาง)
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โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร สายกลางบ้าน-หนวยอนุรักษ 
บ้านซับใหญ หมูที่ 13

จํานวน 201,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปรับปรุงถนนสายการ
เกษตร สายกลางบ้าน-หนวยอนุรักษ บ้านซับใหญ หมูที่ 13
 ปริมาณงาน ความกว้าง 4 เมตร ความยาว 640 เมตร หนา 0.10
 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา  256 ลบ.ม.
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแนวทาง
การพัฒนาที่ 1.1กอสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทอ
ระบายน้ํา ลําดับที่ 174(กองชาง)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน องคการบริหารสวนตําบลวังทอง แหงใหม 
บ้านห้วยหินฝน หมูที่ 8

จํานวน 77,400 บาท

เพื่อใช้เป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน องคการ
บริหารสวนตําบลวังทอง แหงใหม บ้านห้วยหินฝน หมูที่ 8
 ปริมาณงาน โดยถมดิน ขนาดความกว้าง 15 เมตร ความ
ยาว 24.5 เมตร ความลึก 3.5 เมตร มีปริมาตรดินถมไมน้อย
กวา 1,286.25 ลบ.ม. - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแนวทาง
การพัฒนาที่ 1.1กอสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทอ
ระบายน้ํา ลําดับที่   (สํานักปลัด)
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โครงการย้ายหอถังประปาพร้อมกอสร้างฐานรากรองรับหอถังและ
งานขยายเขตทอเมนตประปา บ้านหินดาด หมูที่ 10

จํานวน 199,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการย้ายหอถังประปาพร้อมกอสร้าง
ฐานรากรองรับหอถังและงานขยายเขตทอเมนตประปา บ้านหิน
ดาด หมูที่ 10 ปริมาณงานฐานรองรับหอถัง ขนาด 3.60x3.60
 เมตร และทอ PVC ประกอบด้วย 1.1 งานย้ายหอถังประปา 1.2
ปัมสูบน้ําบาดาลมอเตอร แบบจมน้ํา (ซัมเมอรส) 1.5 แรง
ม้า  ปริมาณงานตามปร.4 และปร.5- หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570
) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐานแนวทางการพัฒนาที่ 1.3   กอสร้างและขยายเขต
ประปา ลําดับที่ 12

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2 /ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564(กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 499,200 บาท

งบบุคลากร รวม 187,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 187,200 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 187,200 บาท

"เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้แก
พนักงานจ้าง ดังนี้     
พนักงานจ้างตามภารกิจ     
1.ผู้ชวยนักวิชาการเกษตร     
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้     
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2542 ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี(ปีงบประมาณ 2564-
2566. และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว
 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
- เพื่อจายเป็นคาสมนาคุณกรรมการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้าง คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัย คาตอบแทนเจ้า
หน้าที่ในการเลือกตั้ง หรือคาตอบแทนที่เข้าลักษณะประเภทนี้
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงิน    ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

วันที่พิมพ : 30/9/2565  14:33:39 หน้า : 217/226



ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อได้มาชชึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลให้ปฏิบัติงานสนับสนุน
และชวยเหลือเจ้าหน้าที่ในภารกิจและตามอํานาจหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ,คาถายเอกสาร , คาเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ , คาซักฟอก , คากําจัดขยะหรือ สิ่งปฏิกูล , คา
ระวางบรรทุก , คาเชาทรัพยสิน(ยกเว้นคาเชาบ้าน) ,คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ , คาธรรมเนียมตางๆ , คาเบี้ย
ประกัน , คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา , คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออก
แบบ คารับรองแบบ คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนาย
ความ , คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี , คาจ้างปรับปรุงโดเมน website 
คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว , คาจ้างแรงงานราษฎรกรณี
ดําเนินการเอง , คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะ
เป็นสิ่งกอสร้าง , คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในอาคาร , คาติดตั้งประปา
เพื่อใช้ในอาคาร , คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆติดตั้ง
โทรศัพท ยกเว้นคาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพท
ภายใน , คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ(ที่ไมเข้าลักษณะที่ดิน
และสิ่งกอสร้าง)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
  ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
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โครงการศูนยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตําบลวังทอง จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการศูนยเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตําบลวังทองโดยมีคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คากระเป๋าหรือ
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับ   ผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร และคาใช้จาย
อื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ    
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1  สงเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัว
เรือนและกลุมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ลําดับที่ 2    

     

โครงการสงเสริมการใชัปุ๋ยชีวภาพ จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการทําปุ๋ย
หมักโดยคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คา
วัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับ    ผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร คาป้ายโครงการ และคาใช้จายอื่นที่
จําเป็น   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ    
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1  สงเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัว
เรือนและกลุมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ลําดับที่ 8   
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565   

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

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล และให้หมายถึงราย
จายเพื่อประกอบ    ขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซอมแชมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  เคียว สปริงเกอร จอบหมุน จานพรวน คราดซี่
พรวนดินระหวางแถว ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว ฯลฯ- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
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งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้วแบบที่ 1

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล แบบที่1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19
 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread)และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (TurboBoost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4.2 GHz จํานวน 1
 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ GraphicsProcessing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
หรือ 3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

วันที่พิมพ : 30/9/2565  14:33:39 หน้า : 223/226



- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 (เกษตร )

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

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรักน้ํา รักป่า รักษา
แผนดิน ได้แก คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเชาหรือบริการวัสดุ
อุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน เชน เครื่องเสียง เต็นท เวที คาใช้
จายในการตกแตงและจัดสถานที่ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมฉบับ
ที่1 ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม แนวทางการพัฒนาที่ 7.2  ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้
เป็นป่าสมบูรณ ลําดับที่ 2  
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเกาะกลางถนน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อใช้เป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
เกาะกลางถนนเชนคาวัสดุ อุปกรณสําหรับทําโครงการ คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาเชาหรือบริการที่จําเป็นในการจัดทํา
โครงการ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมฉบับ
ที่1 ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม แนวทางการพัฒนาที่ 7.2  ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้
เป็นป่าสมบูรณ ลําดับที่  
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ(อพ.สธ)

จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม  คา
ใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม  คาใช้จายใน
การติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คา
ของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 3ยุทธศาสตร
ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนาที่ 2.1  สงเสริม
และเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพเพื่อเพิ่มราย
ได้ ลําดับที่7
      
     
        
        

วันที่พิมพ : 30/9/2565  14:33:39 หน้า : 226/226


