
คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  
ท่านประธานสภาฯ และสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
           บัดนี้   ถึงเวลาที่ผูบ้ริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่จะได้เสนอร่างข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่อีกคร้ังหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้  
ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่   จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ 
ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566  
ดังต่อไปนี้  

1. สถานะการคลัง 
  

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
                

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ 
การเงิน ดังนี ้   
1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จำนวน  73,329,194.89  บาท    
1.1.2 เงินสะสม  จำนวน  58,695,386.79  บาท    
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 24,946,904.66 บาท    
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไมไ่ด้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท    
1.1.5 รายการกันเงินไวโ้ดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 2,500,000.00 บาท   

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท  
2. การบริหารงบประมาณในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564   

2.1 รายรับจริง จำนวน 43,074,181.50 บาท ประกอบด้วย    
หมวดภาษีอากร จำนวน 15,476.78 บาท 

 
  

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 317,334.70 บาท    
หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน จำนวน 282,812.63 บาท    
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณชิย ์ จำนวน 0.00 บาท    
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 200.00 บาท    
หมวดรายได้จากทนุ จำนวน 2,195.00 บาท    
หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 19,680,452.72 บาท    
หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 22,775,709.67 บาท 

  
2.2 เงนิอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 109,836.00 บาท   
2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 30,847,278.57 บาท ประกอบด้วย    

งบกลาง จำนวน 13,966,937.00 บาท    
งบบุคลากร จำนวน 10,336,893.00 บาท    
งบดำเนนิงาน จำนวน 4,520,378.57 บาท    
งบลงทุน จำนวน 297,590.00 บาท    
งบเงินอุดหนุน จำนวน 1,725,480.00 บาท    
งบรายจา่ยอื่น จำนวน 0.00 บาท   

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถปุระสงค์ จำนวน 109,836.00 บาท   
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 8,003,500.00 บาท   
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทนุสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท   
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 
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คำแถลงงบประมาณ 

  

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 
1. รายรับ 

   

        

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 15,476.78 35,000.00 15,500.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

317,334.70 36,800.00 110,800.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 282,812.63 458,500.00 310,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 200.00 200.00 13,200.00 

  หมวดรายได้จากทุน 2,195.00 2,500.00 3,500.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 618,019.11 533,000.00 453,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 19,680,452.72 19,623,000.00 20,015,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

19,680,452.72 19,623,000.00 20,015,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุน 22,775,709.67 22,450,000.00 22,850,500.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

22,775,709.67 22,450,000.00 22,850,500.00 

รวม 43,074,181.50 42,606,000.00 43,318,500.00 
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คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 
2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 
ประมาณการ 

ปี 2566 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 13,966,937.00 14,901,332.00 15,283,900.00 
  งบบุคลากร 10,336,893.00 12,975,000.00 12,443,340.00 
  งบดำเนินงาน 4,520,378.57 10,231,680.00 9,335,580.00 
  งบลงทุน 297,590.00 1,927,988.00 3,695,680.00 
  งบเงินอุดหนุน 1,725,480.00 2,570,000.00 2,560,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 30,847,278.57 42,606,000.00 43,318,500.00 
  

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,886,300 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,134,120 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 6,565,660 
  แผนงานสาธารณสุข 600,000 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,056,360 
  แผนงานเคหะและชุมชน 400,000 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 220,000 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 486,500 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,555,660 
  แผนงานการเกษตร 130,000 
ด้านการดำเนินงานอื่น   
  แผนงานงบกลาง 15,283,900 
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 43,318,500 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 
            

แผนงานงบกลาง                  
    งาน 

งบกลาง รวม 

      

งบ 
        
          

            
งบกลาง 15,283,900 15,283,900       
    งบกลาง 15,283,900 15,283,900       
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป            
    งาน 

งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม งบ 
  
    

      
งบบุคลากร 5,186,940 2,215,260 409,320 7,811,520 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,707,120 0 0 1,707,120 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 3,479,820 2,215,260 409,320 6,104,400 
งบดำเนินงาน 2,134,500 556,000 75,000 2,765,500 
    ค่าตอบแทน 307,000 50,000 0 357,000 
    ค่าใช้สอย 1,265,000 309,400 50,000 1,624,400 
    ค่าวัสดุ 240,000 171,000 25,000 436,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 322,500 25,600 0 348,100 
งบลงทุน 270,380 18,900 0 289,280 
    ค่าครุภัณฑ ์ 270,380 18,900 0 289,280 
งบเงินอุดหนุน 20,000 0 0 20,000 
    เงินอุดหนุน 20,000 0 0 20,000 

รวม 7,611,820 2,790,160 484,320 10,886,300 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน          
    งาน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม งบ 
  
    

      
งบบุคลากร 0 165,120 165,120 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 165,120 165,120 
งบดำเนินงาน 80,000 1,089,000 1,169,000 
    ค่าตอบแทน 50,000 60,000 110,000 
    ค่าใช้สอย 30,000 879,000 909,000 
    ค่าวัสดุ 0 150,000 150,000 
งบลงทุน 0 800,000 800,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 0 800,000 800,000 

รวม 80,000 2,054,120 2,134,120 
 

แผนงานการศึกษา          
    งาน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม งบ 
  
    

      
งบบุคลากร 769,320 1,590,960 2,360,280 
    เงนิเดือน (ฝ่ายประจำ) 769,320 1,590,960 2,360,280 
งบดำเนินงาน 168,500 2,060,080 2,228,580 
    ค่าตอบแทน 22,000 30,000 52,000 
    ค่าใช้สอย 80,000 778,575 858,575 
    ค่าวัสดุ 66,500 1,192,505 1,259,005 
    ค่าสาธารณูปโภค 0 59,000 59,000 
งบลงทุน 5,700 81,100 86,800 
    ค่าครุภัณฑ์ 5,700 81,100 86,800 
งบเงินอุดหนุน 0 1,890,000 1,890,000 
    เงินอุดหนุน 0 1,890,000 1,890,000 

รวม 943,520 5,622,140 6,565,660 
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แผนงานสาธารณสุข          
    งาน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม งบ   

    
      
งบดำเนินงาน 400,000 0 400,000 
    ค่าใช้สอย 240,000 0 240,000 
    ค่าวัสดุ 160,000 0 160,000 
งบเงินอุดหนุน 0 200,000 200,000 
    เงินอุดหนุน 0 200,000 200,000 

รวม 400,000 200,000 600,000 
 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์       
    งาน 

งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห ์

รวม 

 

งบ    
     

       
งบบุคลากร 759,360 759,360  
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 759,360 759,360  
งบดำเนินงาน 297,000 297,000  
    ค่าตอบแทน 152,000 152,000  
    ค่าใช้สอย 105,000 105,000  
    ค่าวสัดุ 40,000 40,000  

รวม 1,056,360 1,056,360  



 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        

    งาน 

งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน รวม 

 

งบ 
   
     

       
งบดำเนินงาน 220,000 220,000  
    ค่าใช้สอย 220,000 220,000  

รวม 220,000 220,000  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ            

    งาน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
รวม งบ 

  

    
      
งบดำเนินงาน 1,500 255,000 180,000 436,500 
    ค่าใช้สอย 1,500 255,000 180,000 436,500 
งบเงินอุดหนุน 0 0 50,000 50,000 
    เงินอุดหนุน 0 0 50,000 50,000 

รวม 1,500 255,000 230,000 486,500 
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แผนงานเคหะและชมุชน        
    งาน 

งานไฟฟ้าและประปา รวม 

 

งบ 
   
     

       
งบเงินอุดหนุน 400,000 400,000  
    เงินอุดหนุน 400,000 400,000  

รวม 400,000 400,000  



 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          

    งาน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง รวม งบ 
  

    
      

งบบุคลากร 1,347,060 0 1,347,060 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,347,060 0 1,347,060 
งบดำเนินงาน 1,689,000 0 1,689,000 
    ค่าตอบแทน 174,000 0 174,000 
    ค่าใช้สอย 980,000 0 980,000 
    ค่าวัสดุ 535,000 0 535,000 
งบลงทุน 31,000 2,488,600 2,519,600 
    ค่าครุภัณฑ ์ 31,000 0 31,000 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,488,600 2,488,600 

รวม 3,067,060 2,488,600 5,555,660 
 
แผนงานการเกษตร          

    งาน 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

รวม งบ 
  
    

      
งบดำเนินงาน 10,000 120,000 130,000 
    ค่าใช้สอย 10,000 110,000 120,000 
    ค่าวัสดุ 0 10,000 10,000 

รวม 10,000 120,000 130,000 
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               โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอำนาจตามความใน
พระราชบัญญัตสิภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ และโดยอนุมัติของนายอำเภอบัวใหญ ่
 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นีเ้รียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 43,318,500 บาท 

 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จา่ยจากรายไดจ้ัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 
43,318,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,886,300 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,134,120 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 6,565,660 
  แผนงานสาธารณสุข 600,000 
  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1,056,360 
  แผนงานเคหะและชุมชน 400,000 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 220,000 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 486,500 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,555,660 
  แผนงานการเกษตร 130,000 
ด้านการดำเนินงานอื่น   
  แผนงานงบกลาง 15,283,900 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 43,318,500 
 ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี ้         

 
ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ปฏิบตัิการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ไดร้ับอนมุัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

         
ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ ่มีหนา้ที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบญัญัตินี ้
   
                      ประกาศ ณ วันท่ี ...................................................................... 
    

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

                   อนุมัติ                   
                                              (นายสมคิด   สิรวิฒันากลุ)  
                           ต าแหน่ง  นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแจง้ใหญ่ 

 

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

      (นายศักรินทร์  เสมหิรัญ)  

    ตำแหน่ง   นายอำเภอบัวใหญ่  

     ข้อบัญญัติ 
       งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
     อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 



 
รายงานประมาณการรายรับ 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสมีา 
  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

หมวดภาษีอากร             

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2,440.74 3,676.78 25,000.00 -80.00 % 5,000.00 

     ภาษีป้าย 10,587.00 11,800.00 10,000.00 5.00 % 10,500.00 

รวมหมวดภาษีอากร 13,027.74 15,476.78 35,000.00     15,500.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต             

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,542.30 3,598.70 1,500.00 0.00 % 1,500.00 

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกลู 5,000.00 0.00 10,000.00 -100.00 % 0.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,521.00 4,293.00 1,500.00 -33.33 % 1,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพาณิชย ์ 440.00 290.00 500.00 -40.00 % 300.00 

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 1,680.00 40.00 300.00 -66.67 % 100.00 

     ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก 500.00 400.00 500.00 -20.00 % 400.00 

     ค่าปรับการผิดสัญญา 134,967.00 296,043.00 20,000.00 400.00 % 100,000.00 

     ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจดัสิ่งปฏิกูลหรือมลูฝอย 0.00 10,000.00 0.00 100.00 % 5,000.00 

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกจิการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ 4,500.00 800.00 1,500.00 -33.33 % 1,000.00 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 680.00 870.00 500.00 100.00 % 1,000.00 

     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 510.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00 

     รายได้ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับการขุดดินและถมดิน 0.00 1,000.00 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 151,340.30 317,334.70 36,800.00     110,800.00 
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             
     ดอกเบี้ย 458,515.74 282,812.63 458,500.00 -32.39 % 310,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 458,515.74 282,812.63 458,500.00     310,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด             
     ค่าจำหน่ายเศษของ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00 
     ค่าขายเอกสารการจดัซื้อจัดจา้ง 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10,000.00 
     ค่าเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00 
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 0.00 200.00 200.00 0.00 % 200.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 200.00 200.00     13,200.00 
หมวดรายได้จากทุน             
     ค่าขายทอดตลาดทรัพยส์ิน 0.00 2,195.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00 
     รายได้จากทุนอ่ืน ๆ 2,013.00 0.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 2,013.00 2,195.00 2,500.00     3,500.00 
หมวดภาษีจดัสรร             
     ภาษีรถยนต์ 604,906.20 627,001.95 609,000.00 4.27 % 635,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 8,724,666.65 9,936,520.87 9,400,000.00 7.71 % 10,125,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ 2,882,881.19 3,186,346.64 3,000,000.00 8.33 % 3,250,000.00 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 152,530.81 168,941.71 160,000.00 5.00 % 168,000.00 
     ภาษีสรรพสามิต 5,033,980.11 5,297,165.65 5,810,000.00 -7.92 % 5,350,000.00 
     ค่าภาคหลวงแร ่ 79,732.16 80,365.36 82,000.00 3.66 % 85,000.00 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม 44,735.35 29,237.54 52,000.00 -38.46 % 32,000.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 373,023.60 354,873.00 510,000.00 -27.45 % 370,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,896,456.07 19,680,452.72 19,623,000.00     20,015,000.00 
หมวดเงินอุดหนุน             

     เงินอุดหนุนทั่วไป 22,044,508.00 22,775,709.67 22,450,000.00 1.78 % 22,850,500.00 
รวมหมวดเงินอุดหนุน 22,044,508.00 22,775,709.67 22,450,000.00     22,850,500.00 

รวมทุกหมวด 40,565,860.85 43,074,181.50 42,606,000.00     43,318,500.00 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
อำเภอบัวใหญ่    จังหวัดนครราชสีมา 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2566 

แผนงานงบกลาง             
งบกลาง             
  งบกลาง             
  งบกลาง             
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 66,337 49,810 86,289 0.82 % 87,000 
    เงินสมทบกองทุนเงนิทดแทน 3,804 2,820 4,000 0 % 4,000 
    เงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน 0 113,382 0 0 % 0 
    เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 8,873,300 9,285,900 10,071,600 2.53 % 10,326,000 
    เบี้ยยังชีพความพิการ 3,523,200 3,528,800 3,696,000 -3.51 % 3,566,400 
    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 12,000 14,000 30,000 0 % 30,000 
    เงินสำรองจ่าย 138,529.9 569,789 480,323 31.4 % 631,140 
    รายจ่ายตามข้อผูกพัน             
      เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 0 0 403,120 1.55 % 409,360 
      เงินสมทบกองทุนสวัสดกิารชุมชน 0 0 0 100 % 100,000 
      เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี(กองทุนตำบล) 113,760 0 130,000 0 % 130,000 

    เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 186,583 402,436 0 0 % 0 
    เงินช่วยพิเศษ             
      เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง 0 0 27,000 -100 % 0 

รวมงบกลาง 12,917,513.9 13,966,937 14,928,332     15,283,900 

รวมงบกลาง 12,917,513.9 13,966,937 14,928,332     15,283,900 
รวมงบกลาง 12,917,513.9 13,966,937 14,928,332     15,283,900 

รวมแผนงานงบกลาง 12,917,513.9 13,966,937 14,928,332     15,283,900 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป             
งานบริหารทั่วไป             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             
    เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 514,080 -100 % 0 
    ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 514,080 
    ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก 0 0 42,120 0 % 42,120 
    ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 0 42,120 0 % 42,120 
    ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0 0 86,400 0 % 86,400 

    
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1,454,400 1,454,400 1,636,400 
-

37.52 
% 1,022,400 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,454,400 1,454,400 2,321,120     1,707,120 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,333,659 2,495,450 2,546,820 5.71 % 2,692,140 
    เงินประจำตำแหน่ง 210,000 210,000 210,000 0 % 210,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 571,982 528,240 540,720 2.4 % 553,680 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 53,054 30,600 24,000 0 % 24,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 3,168,695 3,264,290 3,321,540     3,479,820 
รวมงบบุคลากร 4,623,095 4,718,690 5,642,660     5,186,940 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 101,890 173,400 550,000 
-

63.64 
% 200,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000 
    ค่าเช่าบ้าน 72,000 68,500 72,000 0 % 72,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร             
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 0 0 30,000 0 % 30,000 

รวมค่าตอบแทน 183,340 251,500 652,000     307,000 
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  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 33,982.09 24,818.66 370,000 -32.43 % 250,000 

    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 0 0 40,000 0 % 40,000 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ             

      ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือ ค่าสินไหมทดแทน 0 0 10,000 0 % 10,000 
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 204,635 276,174 220,000 -31.82 % 150,000 
      ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0 0 495,000 -59.6 % 200,000 

      ค่าพวงมาลัย ค่าช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 3,500 3,000 5,000 0 % 5,000 
      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 100,000 

      โครงการจดังานจัดนิทรรศการต่าง ๆ 0 0 80,000 -87.5 % 10,000 
      โครงการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 0 0 10,000 -100 % 0 

      โครงการจดัเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 0 0 0 100 % 30,000 
      โครงการปกป้องสถาบันสำคญัของชาติ 0 0 30,000 -100 % 0 
      โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรท้องถิ่น 0 121,870 200,000 25 % 250,000 

      โครงการพัฒนาจติสำนึกและจรรยาบรรณ 12,500 0 20,000 0 % 20,000 
      โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม 0 0 100,000 0 % 100,000 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 43,246.6 64,102.87 100,000 0 % 100,000 
รวมค่าใช้สอย 297,863.69 489,965.53 1,680,000     1,265,000 
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  ค่าวัสดุ             
    วัสดุสำนักงาน 56,782 34,027 80,000 -25 % 60,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0 0 10,000 0 % 10,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 19,675 19,695 30,000 -16.67 % 25,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,200 0 50,000 -40 % 30,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 52,184.6 48,600 65,000 0 % 65,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 10,000 0 % 10,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 22,200 28,300 40,000 0 % 40,000 

รวมค่าวัสดุ 154,041.6 130,622 285,000     240,000 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าไฟฟ้า 220,697.64 202,433.05 240,000 0 % 240,000 
    ค่าน้ำประปา คา่น้ำบาดาล 5,689 4,430 8,000 -18.75 % 6,500 
    ค่าบริการโทรศัพท ์ 2,212.76 2,580.84 5,000 -20 % 4,000 
    ค่าบริการไปรษณีย ์ 0 0 2,000 0 % 2,000 
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 65,476.87 54,976.6 50,000 20 % 60,000 
    ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 50,000 -80 % 10,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 294,076.27 264,420.49 355,000     322,500 
รวมงบดำเนินงาน 929,321.56 1,136,508.02 2,972,000     2,134,500 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภณัฑ์สำนักงาน             
      เก้าอี ้ 1,800 0 21,000 -100 % 0 
      เก้าอี้คอมพวิเตอร์  750 0 0 0 % 0 
      เครื่องปรับอากาศ 0 0 0 100 % 54,400 
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      ตู้กระจกบานเลื่อน 21,000 0 0 0 % 0 
      โต๊ะทำงาน 14,000 0 42,000 -100 % 0 
    ครุภณัฑ์การเกษตร             
      ปั๊มน้ำอัตโนมตั ิ 0 0 0 100 % 15,980 
    ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ             
      ชุดเครื่องเสยีง 0 0 0 100 % 150,000 
    ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่             
      เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์  22,900 0 0 0 % 0 
      จอรับภาพ 10,900 0 0 0 % 0 
    ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว             
      เครื่องตัดหญ้า 0 0 0 100 % 22,600 
      เครื่องน้ำน้ำร้อน น้ำเย็น  0 5,500 0 0 % 0 
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             
      เครื่องคอมพิวเตอร์  15,500 0 0 0 % 0 
      เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 20,000 0 0 0 % 0 
      เครื่องพิมพ์ 0 7,490 8,900 0 % 8,900 
      เครื่องสแกนเนอร ์ 0 0 0 100 % 16,000 
      เครื่องสำรองไฟฟ้า 2,250 0 12,500 -80 % 2,500 

รวมค่าครุภัณฑ์ 109,100 12,990 84,400     270,380 
รวมงบลงทุน 109,100 12,990 84,400     270,380 

  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             

      
โครงการจดัตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสมีา 

15,000 20,000 20,000 0 % 20,000 

รวมเงินอุดหนุน 15,000 20,000 20,000     20,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 20,000 20,000     20,000 

รวมงานบริหารทั่วไป 5,676,516.56 5,888,188.02 8,719,060     7,611,820 
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งานบริหารงานคลัง             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ 1,687,320 1,787,100 1,901,040 5.93 % 2,013,840 
    เงินประจำตำแหน่ง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 136,795 142,320 147,960 4.06 % 153,960 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 22,625 17,100 11,460 -52.36 % 5,460 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,888,740 1,988,520 2,102,460     2,215,260 
รวมงบบุคลากร 1,888,740 1,988,520 2,102,460     2,215,260 

  งบดำเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร             
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 0 0 50,000 0 % 50,000 

รวมค่าตอบแทน 52,900 26,620 50,000     50,000 
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 5,940 6,218.2 20,000 0 % 20,000 
    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 0 0 0 100 % 5,000 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ             
      ค่าเดินทางไปราชการ 62,070 67,016 150,000 -66.67 % 50,000 
      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 70,000 
      โครงการจดัทำหรือปรับปรุงข้อมลูแผนที่ภาษ ีและทะเบียนทรัพย์สิน 427,000 60,339 65,000 106.77 % 134,400 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 22,100 2,800 30,000 0 % 30,000 
รวมค่าใช้สอย 517,110 136,373.2 265,000     309,400 
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  ค่าวัสดุ             
    วัสดุสำนักงาน 49,179 41,262 85,000 -5.88 % 80,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 80 80 1,000 0 % 1,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 76,550 71,800 110,000 -18.18 % 90,000 

รวมค่าวัสดุ 125,809 113,142 196,000     171,000 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าบริการไปรษณีย ์ 9,557.4 8,734 15,000 -33.33 % 10,000 
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 10,000 56 % 15,600 

รวมค่าสาธารณูปโภค 9,557.4 8,734 25,000     25,600 
รวมงบดำเนินงาน 705,376.4 284,869.2 536,000     556,000 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภณัฑส์ำนักงาน             
      ช้ันวางเอกสารขนาด  2 ช้ัน  5,400 0 0 0 % 0 
      ตู้เหล็ก  2 บาน 0 0 17,700 -35.59 % 11,400 
      ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 22,000 0 0 0 % 0 
      โต๊ะคอมพิวเตอร ์ 5,000 0 0 0 % 0 
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             
      เครื่องคอมพิวเตอร ์ 21,500 0 0 0 % 0 
      เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  20,000 0 0 0 % 0 
      เครื่องพิมพ์ 33,600 0 0 0 % 0 
      เครื่องพิมพ์ 0 0 0 100 % 7,500 

รวมค่าครุภัณฑ์ 107,500 0 17,700     18,900 
รวมงบลงทุน 107,500 0 17,700     18,900 

รวมงานบริหารงานคลัง 2,701,616.4 2,273,389.2 2,656,160     2,790,160 
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 389,400 5.12 % 409,320 

รวมเงินเดือน (ฝา่ยประจำ) 0 0 389,400     409,320 
รวมงบบุคลากร 0 0 389,400     409,320 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร             
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 0 0 15,000 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 0 0 15,000     0 
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ             
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 50,000 -50 % 25,000 
      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 15,000 
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 60,000     50,000 
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุสำนักงาน 0 0 15,000 0 % 15,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0 0 10,000 0 % 10,000 

รวมค่าวัสดุ 0 0 25,000     25,000 
รวมงบดำเนินงาน 0 0 100,000     75,000 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภณัฑ์สำนักงาน             
      เก้าอี ้ 0 0 3,600 -100 % 0 
      โต๊ะทำงาน  0 0 7,000 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 10,600     0 
รวมงบลงทุน 0 0 10,600     0 

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 500,000     484,320 
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,378,132.96 8,161,577.22 11,875,220     10,886,300 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 40,889 263,535 -100 % 0 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 945 -100 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 40,889 264,480     0 
รวมงบบุคลากร 0 40,889 264,480     0 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21,000 130,200 45,000 11.11 % 50,000 
    ค่าเช่าบ้าน 0 6,200 40,000 -100 % 0 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 0 0 5,000 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 21,000 136,400 90,000     50,000 
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             
      ค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับรถราชการ 0 0 4,000 -100 % 0 
    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 4,330 18,050 25,000 20 % 30,000 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ             
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 50,000 -100 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏบิตัิการจิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 90,000 -100 % 0 

      โครงการเสรมิสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 150,000 -100 % 0 
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 30,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 4,330 18,050 349,000     30,000 
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  ค่าวัสดุ             
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 20,000 -100 % 0 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 50,000 -100 % 0 
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 167,200 0 50,000 -100 % 0 
    วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 50,000 -100 % 0 
    วัสดุอื่น 0 0 5,000 -100 % 0 

รวมค่าวัสดุ 167,200 0 175,000     0 
รวมงบดำเนินงาน 192,530 154,450 614,000     80,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 192,530 195,339 878,480     80,000 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 165,120 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 0     165,120 
รวมงบบุคลากร 0 0 0     165,120 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 20,000 
    ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 40,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     60,000 
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  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             
      ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 0 0 0 100 % 324,000 
      ค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับรถราชการ 0 0 0 100 % 5,000 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ             
      ค่าเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000 
      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000 

      
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารสว่นตำบล
หนองแจ้งใหญ่ 

0 0 250,000 20 % 300,000 

      โครงการเสรมิสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 100 % 150,000 
    ค่าบำรงุรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 250,000     879,000 
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 100 % 20,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 100 % 50,000 
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 100 % 20,000 
    วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 100 % 50,000 
    วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 10,000 

รวมค่าวัสดุ 0 0 0     150,000 
รวมงบดำเนินงาน 0 0 250,000     1,089,000 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภณัฑ์การเกษตร             
      เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง แบบ Centrifugal Pump 0 0 0 100 % 490,000 
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             
      กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 0 0 0 100 % 310,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0     800,000 
รวมงบลงทุน 0 0 0     800,000 

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 250,000     2,054,120 
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 192,530 195,339 1,128,480     2,134,120 
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แผนงานการศึกษา             

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 628,320 657,480 697,440 4.28 % 727,320 
    เงินประจำตำแหน่ง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 670,320 699,480 739,440     769,320 
รวมงบบุคลากร 670,320 699,480 739,440     769,320 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 10,000 0 % 10,000 
    ค่าเช่าบ้าน 0 0 2,000 0 % 2,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร             
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 0 0 10,000 0 % 10,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 22,000     22,000 
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 1,200 0 10,000 0 % 10,000 
    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 0 0 5,000 0 % 5,000 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ             
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 23,878 43,964 60,000 -66.67 % 20,000 
      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 35,000 
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 5,600 4,450 10,000 0 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 30,678 48,414 85,000     80,000 
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  ค่าวัสดุ             
    วัสดุสำนักงาน 30,000 20,000 30,000 0 % 30,000 
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 0 0 1,500 0 % 1,500 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 55,600 34,100 40,000 -12.5 % 35,000 

รวมคา่วัสดุ 85,600 54,100 71,500     66,500 
รวมงบดำเนินงาน 116,278 102,514 178,500     168,500 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภณัฑ์สำนักงาน             
      เก้าอี้ทำงาน 1,800 0 0 0 % 0 
      ตู้กระจกบานเลื่อน 14,000 7,000 0 0 % 0 
      ตู้เหล็ก 2 บาน 0 0 0 100 % 5,700 
      โต๊ะคอมพิวเตอร ์ 1,600 0 0 0 % 0 
      โต๊ะทำงาน  0 7,000 0 0 % 0 
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             
      เครื่องคอมพิวเตอร ์ 15,500 0 0 0 % 0 
      เครื่องสำรองไฟฟ้า  2,250 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 35,150 14,000 0     5,700 
รวมงบลงทุน 35,150 14,000 0     5,700 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 821,748 815,994 917,940     943,520 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา             

  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 615,120 652,200 1,057,560 3.97 % 1,099,560 
    เงินวิทยฐานะ 59,500 84,000 84,000 0 % 84,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 225,240 288,320 352,080 -1.33 % 347,400 
    เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000 52,906 60,000 0 % 60,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 935,860 1,077,426 1,553,640     1,590,960 
รวมงบบุคลากร 935,860 1,077,426 1,553,640     1,590,960 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร             
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 0 0 30,000 0 % 30,000 

รวมค่าตอบแทน 20,850 17,150 30,000     30,000 
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             
      ค่าจ้างเหมาบริการ 77,000 54,000 120,000 0 % 120,000 
    รายจา่ยเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 0 0 5,000 0 % 5,000 

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ             

      
ค่าของรางวัล  หรือเงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ที่มีความจำเป็นและ
เหมาะสม 

0 0 5,000 0 % 5,000 

      ค่าจัดการเรียนการสอน 134,300 106,600 0 0 % 0 
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      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 45,920 74,504 60,000 -58.33 % 25,000 
      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 35,000 
      โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจดัการเรียนการสอน) 0 0 127,500 0 % 127,500 
      โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 398,400 314,680 385,875 0 % 385,875 
      โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 38,420 37,230 45,200 0 % 45,200 
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 115,180 0 30,000 0 % 30,000 

รวมค่าใช้สอย 809,220 587,014 778,575     778,575 
  ค่าวสัดุ             
    วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 40,000 1,182,505 0 % 1,182,505 
    วัสดุก่อสร้าง 150,000 0 0 0 % 0 
    วัสดุการศึกษา 0 0 10,000 0 % 10,000 
    วัสดุอื่น 860,456.4 958,749.18 0 0 % 0 

รวมค่าวัสดุ 1,050,456.4 998,749.18 1,192,505     1,192,505 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าไฟฟ้า 0 14,112.92 25,000 0 % 25,000 
    ค่าน้ำประปา คา่น้ำบาดาล 0 2,993 7,000 -42.86 % 4,000 
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 17,976 30,000 -16.67 % 25,000 
    ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 5,000 0 % 5,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 35,081.92 67,000     59,000 
รวมงบดำเนินงาน 1,880,526.4 1,637,995.1 2,068,080     2,060,080 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภณัฑ์สำนักงาน             
      เก้าอี ้ 0 0 7,200 -100 % 0 
      ช้ันเก็บเอกสาร 6 ช่อง 5,400 0 0 0 % 0 
      ช้ันเก็บเอกสาร 9 ช่อง  9,000 0 0 0 % 0 
       ตู้กระจกบานเลื่อน  0 14,000 0 0 % 0 
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      โต๊ะคอมพิวเตอร ์ 0 1,600 1,600 -100 % 0 
      โต๊ะนั่งกินข้าวเด็ก 25,600 0 0 0 % 0 
      พัดลมโคจร 6,800 0 0 0 % 0 
      พัดลมตดิผนัง  12,800 0 0 0 % 0 
    ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว             
      เครื่องตัดหญ้า 0 0 0 100 % 10,600 
      ตู้เก็บอุปกรณ์ในห้องครัว (ตู้กับข้าว) 0 0 0 100 % 10,000 
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             
      เครื่องคอมพิวเตอร ์ 0 15,700 17,000 -100 % 0 
      เครื่องพิมพ์ 0 9,900 15,000 -100 % 0 
      เครื่องสำรองไฟ 0 2,300 2,500 0 % 2,500 
    ครุภณัฑ์สนาม             
      เครื่องเล่นสนามบุนวม 0 0 0 100 % 32,000 
      เครื่องเล่นสนามพลาสติก(อุโมงค์หนอนน้อยสีสวย) 0 0 0 100 % 13,000 
      เครื่องเล่นสนามพลาสติก(อุโมงค์ดว้งน้อยสดใส) 0 0 0 100 % 13,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 59,600 43,500 43,300     81,100 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ             
      โครงการก่อสร้างหลังคามุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุเสมา- เสมาทอง  172,000 0 0 0 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 172,000 0 0     0 
รวมงบลงทุน 231,600 43,500 43,300     81,100 

  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ             
      อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหาร่ส่วนตำบล 1,655,700 1,705,480 1,890,000 0 % 1,890,000 

รวมเงินอุดหนุน 1,655,700 1,705,480 1,890,000     1,890,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 1,655,700 1,705,480 1,890,000     1,890,000 

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,703,686.4 4,464,401.1 5,555,020     5,622,140 
รวมแผนงานการศึกษา 5,525,434.4 5,280,395.1 6,472,960     6,565,660 
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แผนงานสาธารณสุข             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             
    รายจา่ยเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             
      โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 10,000 0 % 10,000 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ             
      โครงการบริหารจัดการขยะมลูฝอยชุมชน 0 0 140,000 7.14 % 150,000 
      โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 0 0 30,000 0 % 30,000 
      โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 52,475 47,070 50,000 0 % 50,000 

      
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 
(COVID - 19)  และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง 

0 0 50,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 52,475 47,070 280,000     240,000 
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20,300 4,600 40,000 0 % 40,000 
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 108,350 96,500 120,000 0 % 120,000 

รวมค่าวัสดุ 128,650 101,100 160,000     160,000 
รวมงบดำเนินงาน 181,125 148,170 440,000     400,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 181,125 148,170 440,000     400,000 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 0 0 144,000 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 0 0 144,000     0 
รวมงบดำเนินงาน 0 0 144,000     0 
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  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน             
      โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรันตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3 0 0 0 100 % 7,000 

      โครงการควบคมุการขาดสารไอโอดีนของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดมา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4 บ้านแจ้งเจริญ 6,000 0 6,000 -100 % 0 
      โครงการควบคมุโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของหมู่ที่ 1 บ้านหนองแจ้งใหญ ่ 7,000 0 7,000 -100 % 0 
      โครงการควบคมุโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่  9 บ้านดอนเค็ง  7,000 0 7,000 -100 % 0 
      โครงการควบคมุโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 10 0 0 0 100 % 6,000 
      โครงการควบคมุโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2 บ้านหญ้าคา 7,000 0 7,000 -100 % 0 
      โครงการควบคมุโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5 0 0 0 100 % 6,000 
      โครงการควบคมุโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7 บ้านอีโค 7,000 0 7,000 -100 % 0 
      โครงการควบคมุโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8 บ้านโนนมะเฟือง 7,000 0 7,000 -100 % 0 
      โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดามาตุ หมู่ที ่ 7  6,000 0 0 0 % 0 
      โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยพระเจา้วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมฯ หมู่ที่ 7 บ้านอีโค 0 0 6,000 -100 % 0 

    โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ หมู่ที่  3 6,000 0 6,000 16.67 % 7,000 
    โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ หมู่ที่ 4 0 0 0 100 % 7,000 
    โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ หมู่ที่ 6 0 0 0 100 % 7,000 

    โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ หมู่ที่ 9 0 0 0 100 % 7,000 

    โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  หมู่ที่ 2 6,000 0 0 0 % 0 

    โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  หมูท่ี่ 5 บ้านเสมาทอง 7,000 0 7,000 -100 % 0 

    โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมูท่ี่ 7 0 0 0 100 % 7,000 
    โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที ่1 0 0 0 100 % 7,000 

    โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที ่10 บ้านหนองไข่ผำ 6,000 0 6,000 16.67 % 7,000 
    โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที ่2 บ้านหญ้าคา 0 0 6,000 16.67 % 7,000 
    โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที ่5 0 0 0 100 % 7,000 
 
 

 
  

       



 

      โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที ่8 0 0 0 100 % 7,000 
      โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 9 7,000 0 7,000 -100 % 0 
      โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6 บ้านตลุกยาง 7,000 0 7,000 -100 % 0 
      โครงการพัฒนาระบบสขุาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 10 บ้านหนองไข่ผำ 7,000 0 7,000 -100 % 0 
      โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรันตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่  5 บ้านเสมาทอง 7,000 0 7,000 0 % 7,000 
      โครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรันตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1 0 0 0 100 % 7,000 
      โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรันตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7 0 0 0 100 % 7,000 

      โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 0 0 0 100 % 7,000 
      โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 10 0 0 0 100 % 7,000 
      โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 4 0 0 0 100 % 7,000 

      โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 6 0 0 0 100 % 7,000 
      โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 8 0 0 0 100 % 7,000 

      โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 9 0 0 0 100 % 7,000 
      โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที ่ 8 6,000 0 6,000 -100 % 0 

      
โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายเสพติด  To  be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ) หมู่ที ่ 3 

7,000 0 7,000 -100 % 0 

      
โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่่บา้น)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมูท่ี่ 9 

6,000 0 6,000 -100 % 0 

      
โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To  be number one (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 2 

0 0 0 100 % 6,000 

      
โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To Be number  one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น) ทูลหระหม่อมหญิงอุบลรัตน์
ราชกัญญา  สริิวัฒนาพรรณวด ี

7,000 0 6,000 0 % 6,000 

      
โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่่บา้น) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ 8 

0 0 0 100 % 6,000 

      
โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To Be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น) ทูลหระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ 6 

0 0 0 100 % 6,000 
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โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To Be Number One (ศูนย์เพื่อในใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนร์าชกญัญา สริิวัฒนาพรรณวดี หรือโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอ่ืน ๆ  
หมู่ที่ 5 บ้านเสมาทอง  

6,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To Be Number One (ศูนย์เอในใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนร์าชกญัญา สริิวัฒนาพรรณวดี ด้านสาธารณสุขอ่ืน ๆ หมู่ที่ 7 บ้านอีโค 

7,000 0 7,000 -100 % 0 

      
โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนร์าชกญัญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่  1 

0 0 7,000 -100 % 0 

      
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสขุภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที่ 6 

6,000 0 6,000 -100 % 0 

      
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสขุภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเพทรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที ่ 1 

6,000 0 6,000 -100 % 0 

      โครงการสิบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ ต้านภยัมะเร็งเตา้นม หมูท่ี ่ 4 7,000 0 7,000 -100 % 0 
      โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 10 บ้านหนองไข่ผำ 7,000 0 7,000 -100 % 0 
      โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 6 บ้านตลุกยาง  7,000 0 7,000 -100 % 0 
      โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่  ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมูท่ี่  2 7,000 0 7,000 -100 % 0 
      โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ ต้านภยัมะเร็งเตา้นม หมูท่ี่  8 บ้านโนนมะเฟือง 7,000 0 7,000 -100 % 0 
      โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ ต้านภยัมะเร็งเตา้นม หมูท่ี่ 3 7,000 0 7,000 -100 % 0 
      โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1 0 0 0 100 % 6,000 
      โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 3 0 0 0 100 % 6,000 
      โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 4 7,000 0 7,000 -100 % 0 

      โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 7 0 0 0 100 % 6,000 
      โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 9 0 0 0 100 % 6,000 

รวมเงินอุดหนุน 200,000 0 200,000     200,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 200,000 0 200,000     200,000 
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 200,000 0 344,000     200,000 

รวมแผนงานสาธารณสุข 381,125 148,170 784,000     600,000 
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แผนงานสังคมสงเคราะห ์             
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 615,000 643,980 683,160 5.01 % 717,360 
    เงินประจำตำแหน่ง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 657,000 685,980 725,160     759,360 
รวมงบบคุลากร 657,000 685,980 725,160     759,360 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 120,000 
    ค่าเช่าบ้าน 29,900 27,500 30,000 0 % 30,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร             
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 0 0 20,000 -90 % 2,000 

รวมค่าตอบแทน 34,100 30,750 50,000     152,000 
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 2,000 0 5,000 0 % 5,000 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ             
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1,568 42,292 100,000 -80 % 20,000 
      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 15,000 
      โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวตำบลหนองแจ้งใหญ่ 0 0 15,000 -100 % 0 
      โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีและการทำหีบห่อบรรจุภณัฑ ์ 0 0 330,000 -92.42 % 25,000 

      
โครงการส่งเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและครอบครัวตำบล 
หนองแจ้งใหญ ่

0 0 21,600 38.89 % 30,000 
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      โครงการอบรมการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรตำบลหนองแจ้งใหญ ่ 0 0 30,000 -100 % 0 
      โครงการอบรมการป้องกันโรคเอดส์ตำบลหนองแจ้งใหญ ่ 0 0 10,000 -100 % 0 
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 3,650 5,600 10,000 0 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 7,218 47,892 521,600     105,000 
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุสำนักงาน 19,705 0 25,000 -60 % 10,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 37,800 11,400 50,000 -40 % 30,000 

รวมคา่วัสดุ 57,505 11,400 75,000     40,000 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าบริการไปรษณีย ์ 0 0 1,000 -100 % 0 

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 1,000     0 
รวมงบดำเนินงาน 98,823 90,042 647,600     297,000 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภณัฑ์สำนักงาน             
      เก้าอี ้ 0 3,600 0 0 % 0 
      ช้ันวางเอกสาร  5,400 0 0 0 % 0 
      ตู้กระจกบานเลื่อน 10,500 0 0 0 % 0 
      ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 5,500 0 5,900 -100 % 0 
      โต๊ะทำงาน  0 14,000 0 0 % 0 
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             
      เครื่องคอมพิวเตอร ์ 15,000 0 0 0 % 0 
      เครื่องสำรองไฟ 0 0 2,500 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 36,400 17,600 8,400     0 
รวมงบลงทุน 36,400 17,600 8,400     0 

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 792,223 793,622 1,381,160     1,056,360 
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห ์ 792,223 793,622 1,381,160     1,056,360 
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แผนงานเคหะและชมุชน             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 360,560 578,858 676,200 -100 % 0 
    เงินประจำตำแหน่ง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 366,860 447,000 532,200 -100 % 0 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 53,430 58,050 57,360 -100 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 822,850 1,125,908 1,307,760     0 
รวมงบบุคลากร 822,850 1,125,908 1,307,760     0 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 50,000 -100 % 0 
    ค่าเช่าบ้าน 25,000 60,000 103,000 -100 % 0 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 0 6,300 0 0 % 0 
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 0 0 20,000 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 25,000 66,300 173,000     0 
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 89,200 0 150,000 -100 % 0 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ             
      ค่าเดินทางไปราชการ 53,064 31,318 100,000 -100 % 0 
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 258,131.47 167,881.25 600,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 400,395.47 199,199.25 850,000     0 
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  ค่าวัสดุ             
    วัสดุสำนักงาน 12,454 8,137 25,000 -100 % 0 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 46,210 79,420 150,000 -100 % 0 
    วัสดุก่อสร้าง 182,848 358,150 200,000 -100 % 0 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 20,800 30,000 -100 % 0 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 38,000 47,300 50,000 -100 % 0 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 30,400 46,000 50,000 -100 % 0 

รวมค่าวสัดุ 309,912 559,807 505,000     0 
รวมงบดำเนินงาน 735,307.47 825,306.25 1,528,000     0 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภณัฑ์สำนักงาน             
      ตู้กระจกบานเลื่อน 14,000 0 0 0 % 0 
      ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 0 0 7,800 -100 % 0 
    ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง             
      กระจกโค้งจราจร   0 0 114,000 -100 % 0 
    ครุภณัฑ์ก่อสร้าง             
      เครื่องตบดิน 0 20,500 0 0 % 0 
    ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ             
      ไฟกระพริบโซล่าเซลล์  0 0 47,100 -100 % 0 
    ครุภณัฑ์โรงงาน             
      ตู้เช่ือมไฟฟ้า  20,000 0 0 0 % 0 
      สว่านไฟฟ้า 3,400 0 0 0 % 0 
    ครุภณัฑ์สำรวจ             
      กระบอกเจาะคอนกรีต ขนาด 4 นิ้ว  0 10,000 0 0 % 0 
      กล้องวัดมุม 110,000 0 0 0 % 0 
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      เครื่องทดสอบหาค่ากาํลังตา้นทานของคอนกรีตแบบไม่ทําลาย 23,000 0 0 0 % 0 
      เครื่องเจาะคอนกรีต  65,000 0 0 0 % 0 
      เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์  0 0 25,000 -100 % 0 
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             
      เครื่องคอมพิวเตอร์  27,000 0 0 0 % 0 
      เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุุ๊ค  0 0 22,000 -100 % 0 
      เครื่องพมิพ ์ 6,000 0 0 0 % 0 
    ครุภณัฑ์อื่น             
      เข็มขัดปีนเสาไฟฟ้าพร้อมสายกันตก 0 0 11,988 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 268,400 30,500 227,888     0 
รวมงบลงทุน 268,400 30,500 227,888     0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,826,557.47 1,981,714.25 3,063,648     0 
งานไฟฟ้าและประปา             
  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ             
      เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 0 0 400,000 0 % 400,000 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 400,000     400,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 400,000     400,000 

รวมงานไฟฟ้าและประปา 0 0 400,000     400,000 
รวมแผนงานเคหะและชมุชน 1,826,557.47 1,981,714.25 3,463,648     400,000 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             

งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ             

      
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในตำบลหนองแจ้งใหญ่เพื่อป้องกันและแก้ไขปญัหาภัยแล้ง 
ประจำปี 2564 

0 126,894 0 0 % 0 

      โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 0 0 200,000 -100 % 0 
      โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 0 0 100,000 -100 % 0 
      โครงการเพิม่ประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 0 0 15,000 566.67 % 100,000 

      โครงการให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 45,970 0 120,000 0 % 120,000 
รวมค่าใช้สอย 45,970 126,894 435,000     220,000 

รวมงบดำเนินงาน 45,970 126,894 435,000     220,000 
  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ             
      อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่ 0 0 10,000 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 10,000     0 
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 10,000     0 

รวมงานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน 45,970 126,894 445,000     220,000 
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 45,970 126,894 445,000     220,000 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ             
  งบดำเนนิงาน             
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 0 0 1,500 0 % 1,500 

รวมค่าใช้สอย 0 0 1,500     1,500 
รวมงบดำเนินงาน 0 0 1,500     1,500 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 0 0 1,500     1,500 
งานกีฬาและนันทนาการ             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ             
      โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพนัธ ์ 0 0 20,000 -100 % 0 
      โครงการจดังานแข่งขันกีฬา 0 0 210,000 -28.57 % 150,000 
      โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ 0 0 0 100 % 100,000 
      โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาการกีฬาตำบลหนองแจ้งใหญ ่ 0 0 5,000 0 % 5,000 

      
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของประชาชนใน
ท้องถิ่นตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

0 0 10,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 0 0 245,000     255,000 
รวมงบดำเนินงาน 0 0 245,000     255,000 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 245,000     255,000 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ             
      โครงการจดังานประเพณีบัวไหมบวัใหญ่ 0 0 40,000 150 % 100,000 
      โครงการจดังานประเพณสีงกรานต์ 0 0 10,000 100 % 20,000 
      โครงการจดังานประเพณีแหเ่ทียนเข้าพรรษา 0 0 60,000 0 % 60,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 110,000     180,000 
รวมงบดำเนินงาน 0 0 110,000     180,000 
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  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ             
      อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่ 46,311.3 0 50,000 0 % 50,000 

รวมเงินอุดหนุน 46,311.3 0 50,000     50,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 46,311.3 0 50,000     50,000 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 46,311.3 0 160,000     230,000 
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 46,311.3 0 406,500     486,500 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา             

  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 709,560 
    เงินประจำตำแหน่ง 0 0 0 100 % 42,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 543,600 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 51,900 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 0     1,347,060 
รวมงบบุคลากร 0 0 0     1,347,060 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 50,000 
    ค่าเช่าบา้น 0 0 0 100 % 104,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร             
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 0 0 0 100 % 20,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     174,000 
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  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             
      ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 200,000 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ             
      ค่าเดนิทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000 
      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000 
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 700,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     980,000 
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุสำนักงาน 0 0 0 100 % 30,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0 0 0 100 % 150,000 
    วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 100 % 200,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 100 % 30,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 100 % 75,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0 0 0 100 % 50,000 

รวมค่าวัสดุ 0 0 0     535,000 
รวมงบดำเนินงาน 0 0 0     1,689,000 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนิกส์             
      โน๊ตบุุ๊ค 0 0 0 100 % 31,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0     31,000 
รวมงบลงทุน 0 0 0     31,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0     3,067,060 
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งานก่อสร้าง             

  งบลงทุน             
  ค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง             

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค             
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนมะเฟือง หมู่ทีี่ 8 (ทางไปดอนตะหนิน) 185,000 0 0 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอีโค หมู่ที ่ 7 (ทางไปวัดป่า) 223,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเสมาทอง (สายบ้านเสมาทอง- บ้านหนอง
แซง)  

0 0 314,400 -100 % 0 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบรเิวณทางไปศาลปูต่า บา้นดอนเค็ง หมูท่ี ่9 0 0 0 100 % 226,000 
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบรเิวณภายในคุ้มหนองแซง  บ้านเสมาทอง หมู่ที่ 5 0 0 0 100 % 366,000 

      โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนเค็ง หมู่ที่  9 (ทางไปบ้านดอนขุนสนิท) 260,000 0 0 0 % 0 
      โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเสมาทอง หมู่ที ่5 - คุ้มหนองแซง 260,000 0 0 0 % 0 
      โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพรอ้มบ่อพักบริเวณแยกต้นโพธิ์ถึงลำห้วยยาง บ้านตลุกยาง หมู่ที่ 6 0 0 0 100 % 460,600 

      โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพรอ้มบ่อพักบริเวณหนา้วัดบ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 0 0 0 100 % 310,000 
      โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 บ้านดอนเค็ง  0 0 481,400 -100 % 0 

      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝา ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 บ้านตลุกยาง 0 0 122,300 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาตะแกรงเหลก็ หมู่ที่ 1 บ้านหนองแจ้ง
ใหญ่  

0 0 282,000 -100 % 0 

      โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บ้านหนองไข่ผำ หมู่ที ่ 10(เส้นรอบบ้าน) 150,617.68 0 0 0 % 0 
      โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก  หมู่ที่ 4 บ้านแจ้งเจริญ  0 0 273,600 -100 % 0 

      โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบอ่พักบ้านหญ้าคา หมุู่ที่ 2 0 0 0 100 % 78,000 
      เงินชดเชยสัญญาแบบปรบัราคา (ค่า K) 0 0 59,000 18.64 % 70,000 
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    ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
      โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม  0 179,000 0 0 % 0 

      
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศนูย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีโคพร้อมตดิตั้งระบบไฟฟ้าและ
เครื่องปรับอากาศ 

0 0 0 100 % 489,000 

      โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 0 0 118,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุเสมา-เสมาทองพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
เครื่องปรับอากาศ 

0 0 0 100 % 489,000 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,078,617.68 179,000 1,650,700     2,488,600 
รวมงบลงทุน 1,078,617.68 179,000 1,650,700     2,488,600 

รวมงานก่อสร้าง 1,078,617.68 179,000 1,650,700     2,488,600 
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,078,617.68 179,000 1,650,700     5,555,660 

แผนงานการเกษตร             
งานส่งเสริมการเกษตร             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ             
      โครงการฝึกอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 10,000 0 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000     10,000 
รวมงบดำเนินงาน 0 0 10,000     10,000 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภณัฑ์การเกษตร             
      เครื่องพ่นหมอกควัน  59,000 0 0 0 % 0 
      ปั๊มซัมเมอร์ส พร้อมตู้ควบคมุ 28,000 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 87,000 0 0     0 
รวมงบลงทุน 87,000 0 0     0 

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 87,000 0 10,000     10,000 
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ             

      โครงการท้องถิ่น รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว 0 11,040 10,000 400 % 50,000 
      โครงการรักน้ำ รักป่ารักษาแผ่นดนิ 0 0 30,000 66.67 % 50,000 

      
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อพ.สธ.สถ.) 

0 0 10,000 0 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 0 11,040 50,000     110,000 
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุการเกษตร 0 2,590 10,000 0 % 10,000 

รวมค่าวัสดุ 0 2,590 10,000     10,000 
รวมงบดำเนินงาน 0 13,630 60,000     120,000 

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 13,630 60,000     120,000 

รวมแผนงานการเกษตร 87,000 13,630 70,000     130,000 
รวมทุกแผนงาน 31,271,415.71 30,847,278.57 42,606,000     43,318,500 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
อำเภอบัวใหญ่   จังหวัดนครราชสีมา 

                         
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,318,500 บาท แยกเป็น  

แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม 15,283,900 บาท 
  งบกลาง รวม 15,283,900 บาท 

1. งบกลาง รวม 15,283,900 บาท 
 1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 87,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
ทุพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 
ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพ่ิมค่าครองชีพค่าจ้างชั่วคราว   
เป็นเงิน 1,740,000 .-บาท  ดิดเป็นเงิน  87,000.- บาท  โดยปฏิบัตติามหนังสือ 
สำนักงานก.จ.ก.ท. ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว.9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557  
และหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ท่ี ่มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 
10  กรกฎาคม 2557  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553 และ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที4่) พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อง มาตรฐาน 
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 
   

  

  1.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 4,000 บาท 

      

  
ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 
พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ความคุม้ครองแก่ลูกจ้างท่ีประสบอันตราย เจ็บป่วย 
ตาม หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง โดยคำนวณ 
ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งป ี 
  

    

  1.3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 10,326,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี 
บริิบูรณ์   ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน   จำนวน   1,293  ราย  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยงชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่  67 ลำดับที่ 19 
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  1.4 เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 3,566,400 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ  ให้แก่คน
พิการที่มีสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอ
ขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแล้ วจำนวน 370ราย โดยดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่ 67  ลำดับ
ที ่ 20 
  

    

  1.5 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ แก่ผู้ป่วย
เอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจน
หรือถูกทอดทิ้ง  ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได้  จำนวน  5  ราย   โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบ้ยยังชีพ
คนละ 500 บาทต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือน  เป็นการดำเนินการตาม
ภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 และระเบียนบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจ่ าย เงินสงเคราะห์ เพ่ื อการยั งชีพขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ น  พ .ศ . 2548 เป็น ไปตามแผนพัฒ นาท้ องถิ่น  (พ.ศ . 2566-
2570) หน้าที่  67 ลำดับที่ 21 
  

    

  1.6 เงินสำรองจ่าย จำนวน 631,140 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึน้ หรือกรณี
การป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณะ
ภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวมได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2563 ข้อ19 และหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย  ด่วนมากที ่มท 0313.4/ว.667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท  0808.2/ว.4072  ลงวันที่ 
15  กรกฎาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.2/ว.3215 
ลงวันที ่6 มิถุนายน 2559 
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   1.7 รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
    เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท.) จำนวน 409,360 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.)  โดยคำนวณตั้งจ่าย ในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณรายรับทุก
ประเภท ประจำปี และมใิห้นำรายรับประเภทพันธบัตรเงินกู ้เงินที่มีผู้
อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคำนวณ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่8)พ.ศ. 2556   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 และหนังสือสำนักงานงานกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที ่มท.0808.5/ว.22  ลงวันที่  23 
 พฤศจิกายน 2564  
  

    

  1.8 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเงินเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.
2563   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่  69 
ลำดับที่ 26 
  

    

  1.9 
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่
(กองทุนตำบล) 

จำนวน 130,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพใในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2565 และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที ่พ.ศ.2561  ในอัตราไมน่้อยกว่าร้อยละ 40  
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แผนงานบริหารงานทั่วไป  

 งานบริหารทั่วไป รวม 7,611,820 บาท 
1. งบบุคลากร รวม 5,186,940 บาท 
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,707,120 บาท 

1.1.1 ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 514,080 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก 
องค์การบริหารส่วนตำบล   แยกรายละเอียดดังนี้ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน 
รายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ๆละ 20,400.- บาท 
/เดือนจำนวน 12 เดือน เป็นเงิน  244,800.- บาท  และเงินคา่ตอบแทนรายเดือน 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตราๆ ละ 11,220.-บาท/เดือน 
จำนวน 12  เดือน เป็นเงิน 269,280.- บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การ 
บริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การ 
บริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไข 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง (สำนักปลัด)  

  

1.1.2 ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  แยกรายละเอียดดังนี้ เพ่ือจ่ายเป็นเงิน 
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 1 อัตรา ๆ 
ละ 1,750.- บาท/เดือน  จำนวน 12  เดือน เป็นเงิน  21,000 บาท  และเงิน 
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2  อัตรา ๆ 
ละ 880 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน  21,120  บาท ตามระเบียบกระทรวง  
มหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การ 
บริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การ 
บริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไข 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง   (สำนักปลัด)   

  

1.1.3 ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก 
องค์การบริหารส่วนตำบล  แยกรายละเอียดดังนี้ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน 
พิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน 1อัตรา ๆละ1,750.-บาท 
/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000.-บาทและเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน 2 อัตรา ๆ ละ 880.- บาท 
/เดือนจำนวน  12  เดือน เป็นเงิน 21,120  บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองคก์าร 
บริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลขานุการ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
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1.1.4 
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล 

จำนวน 86,400 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล  จำนวน 1  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  7,200.- บาท จำนวน 12  เดือน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่2 พ.ศ.2557 และหนังสือ
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง(สำนักปลัด)  
  

    

1.1.5 
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 1,022,400 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธาน 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยรายละเอียดังนี้  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตบล จำนวน  
1  อัตราๆ  ละ  11,220.- บาท/เดือน  จำนวน 12  เดอืน  เป็นเงิน  134,640.- บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
 จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 9,180.-บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน  110,160  บาท  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
 จำนวน 1 อัตราๆละ  7,200.-บาท/เดือน  จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน  86,400.- บาท   
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 จำนวน 8 อัตราๆละ 7,200 บาท/เดือน จำนวน 12  เดือน เป็นเงิน 691,200.-บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง     
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1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,479,820 บาท 

1.2.1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,692,140 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีและเงินปรับปรุงเงนิเดือนพนักงานส่วน
ท้องถิ่นประจำปีให้แกพนักงานส่วนตำบล  จำนวน 7  อัตรา  จำนวน  12  เดือน 
เป็นเงิน   2,692,140.- บาท  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่ง ดังนี้  
1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   จำนวน  1   ตำแหน่ง   เป็นเงิน   568,560  บาท 
2) หัวหน้าสำนักปลัด                  จำนวน  1  ตำแหน่ง    เป็นเงิน   416,160  บาท 
3) นักทรัพยากรบุคคล                จำนวน  1  ตำแหน่ง    เป็นเงิน   435,720  บาท 
4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    จำนวน  1  ตำแหน่ง    เป็นเงิน   336,360  บาท 
5) นิติกร                                จำนวน  1  ตำแหน่ง    เป็นเงิน   241,440  บาท 
6) นักจัดการงานทั่วไป                จำนวน  1  ตำแหน่ง    เป็นเงิน   396,000  บาท 
7) เจ้าพนักงานสาธารณสุข           จำนวน  1  ตำแหน่ง    เป็นเงิน   297,900  บาท 
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จำนวนอัตรา
ตามท่ีปรากฎในแผนอัตรากำลังสามปี  (ปีงบประมาณ 2564-2566) และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน) (สำนักปลัด) 
  

  

1.2.2 เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 210,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ บริหาร  
อำนวยการ  
1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในอัตราเดือนละ  14,000.-  บาท 
     จำนวน  12  เดือน      เป็นเงิน  168,000.- บาท  
2) หัวหน้าสำนักปลัด ในอัตราเดือนละ  3,500.-บาท  จำนวน  12  เดือน  เป็นเงิน 
     42,000.- บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
      พ.ศ. 2542  จำนวนอตัราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากำลังสามปี  (ปีงบประมาณ 
      2564-2566) และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) และหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. 
     และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว. 138  ลงวันที ่30  ธันวาคม 2558   (สำนักปลัด)    
   

  

1.2.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 553,680 บาท 

      

  
1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
    ตามภารกิจ 2 อัตรา จำนวน  12  เดือน   เป็นเงิน   337,680 บาท  ดังนี้  
             - พนักงานขับรถยนต์         เป็นเงนิ  168,840 บาท 
             - ผูช้่วยเจ้าพนักงานธุรการ   เป็นเงิน  168,840 บาท             
2)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน 
เป็นเงิน  216,000.-บาท  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.5/ว. 36 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558  (สำนักปลัด)   
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1.2.4 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป 
จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12  เดือนๆละ  1,000.- บาท เป็นเงิน  24,000.-บาท 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
หนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว. 1372  ลงวันที่ 1 
กรกฎาคม  2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ.ก.ท. และ.ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐาน 
ทัว่ไปเกีย่วกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่) 
(สำนักปลัด)    
  

  

2. งบดำเนินงาน รวม    2,134,500 บาท 
2.1 ค่าตอบแทน รวม  307,000 บาท 

2.1.1 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ช่วยปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร 
ส่วนตำบล  เช่น  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจ้างค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินรางวัล เงินทำขวัญ 
ฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราวค่าตอบแทนอาสาปศุสัตว์ผู้พ่นหมอกควัน  ค่าตอบแทน 
เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนด 
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่ 
พนักงานส่วนท้องถิน่ ให้เป็นรายจ่ายอืน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที ่กร 0402.5/ว.85  ลงวันที่ 6 กันยายน2561 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ และตามระเบียบคณะ 
กรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 (สำนักปลัด) 
  

  

2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดย
ลักษระงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการในที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานที่ตั้ง
สำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือเป็นกะ และได้ปฏิบัติงาน
นั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินตอบแทนตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ย ส ภ า ต ำ บ ล แ ล ะ อ งค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต ำ บ ล  ต า ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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2.1.3 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 72,000 บาท 

      

  
เพ่ื อจ่ าย เป็ นค่ าเช่ าบ้ าน ให้ แก่พนั กงานส่ วนตำบล  มี สิทธิ เบิ กระเบี ยบ
ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไท ย ว่ า ด้ ว ย ค่ า เช่ า บ้ า น ข อ ง ข้ า ร า ช ก า ร ส่ ว น
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.  2551 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับ
ที่ 3) พ .ศ . 2559แ ละแก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม (ฉบั บ ที่  4) พ .ศ . 2562 แล ะห นั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย  ที ่มท. 0808.2/ว.5862  ลงวันที ่12  ตุลาคม  2559 
 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
   

     

2.1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง 
ประจำ ผู้มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ 
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และหนังสือกรมบญัชีกลาง  
ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว.257 ลงวันที ่28  มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรา 
เงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0809.3/ว.1013 
ลงวันที่  18  กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว. 4522  ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
 เรื่อง ประเภทอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ 
 ที่เก่ียวข้อง (สำนักปลัด)  
  

  

 2.2 ค่าใช้สอย รวม 1,265,00 บาท 
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 250,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูลค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  
(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา และเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจา้งเหมาโฆษณา 
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)  
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา  
 ค่าจ้างเหมาบริการ   หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ  เช่น งานรักษาความปลอดภัย  
งานทำความสะอาดงานดูแลต้นไม้ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า  
ค่าติดตั้งประปา  ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที ่มท 0808.2/ว.1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรบั–รายจ่ายประจำปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว.4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่าย 
เงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรบัรองและพิธีการ จำนวน 40,000 บาท 

      

  
11. ค่ารับรอง (รายจ่ายในการับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สำหรับกรณี 
หน่วยงานอืน่ หรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรอื กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา 
ท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ  การต้อนรับคณะบุคคลการ 
แถลงข่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการมอบเงินหรือสิ่งของบริจาค 
 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
  

  

2.2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ    
(1) ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือ ค่าสินไหมทดแทน จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 
กรณีรถองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่     
-เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหม 
ทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก ลงวันที่  
3 ตุลาคม พ.ศ.2554  (สำนักปลัด)   
  

  

(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม 
ในการใช้สนามบิน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการ 
เดนิทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   
  

  

    (3) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จำนวน 200,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองแจ้งใหญ่ตามที่กฎหมายกำหนด   อีกท้ังให้ความรว่มมือในการประชาสัมพันธ์ 
การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการ 
มีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร  และหรือสมาชิกวุฒิสภา  
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที ่ค่าวัสดุ เครื่องเขยีน และอุปกรณ ์ค่าถา่ย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร  และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่าง ๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม   ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร   ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำ
โครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม  หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด ที่ 
 ลต(นม) 0002/ว.117 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที ่20 มีนาคม 2563 
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 (4) ค่าพวงมาลัย ค่าช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับ 
พิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท   0407/ว1284    
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคล 
ต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ 
   

  

 (5) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นคา่ลงทะเบียน ค่าธรรมหรอืคา่ใช้จ่ายทำเนองเดียวกันที่มีชื่อ 
เรียกอย่างอ่ืน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
  

  

(6) โครงการจัดงานจัดนิทรรศการต่าง ๆ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการจัดงานหรือจัดนิทรรศการต่าง ๆ   
ของท้องถิ่นงานรัฐพิธีตามหนังสือสั่งการของทางราชการ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้  เช่น  
การจัดตกแต่งสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกคา่ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570 ) 
หน้า  125  ลำดับที่  3  
   

  

    (7)   โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิน่ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่าย 
ในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ ์ค่าประกาศนียบัตร   
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือค่าใช้จ่ายในการติดต่อ 
สื่อสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจำเป็น 
สำหรับจัดทำโครงการ ฯลฯ     
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน่ 
 (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 126 ลำดับที่ 5   
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(8) โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรทอ้งถิ่น จำนวน 250,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
ปฏิบัติงานของคณะผู้บรหิาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 
ผู้นำหมู่บ้านหรือผู้นำท้องถิ่นฯลฯ  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่อบรม  
ค่าใช้จ่ายในพธิีเปิด- ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าของ 
สมนาคุณวิทยากรค่าลงทะเบียน ค่าจัดทำป้าย ค่าทีพัก ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ 
สื่อสาร และรายจ่ายอ่ืน ๆ ฯลฯ   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 
 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  (ฉบับที ่2)  
พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559(ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 หนังสือ มท.0808.2/ว.2089 
ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 เรื่อง การจัดการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. 2566-2570)
หน้า 126 ลำดับที่ 4  

  

(9) โครงการพัฒนาจิตสำนึกและจรรยาบรรณ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาจิตสำนึกและจรรยาบรรณ   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมฯ เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและ 
จัดเตรียมสถานที่ค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้าย   
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด –ปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่น ๆ 
ที่จำเป็นในการอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ มท. 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถิน่ พ.ศ. 2557  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ฉบับที ่2) พ.ศ.2558 (ฉบับที3่) พ.ศ.2559(ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 
หนังสือ มท.0808.2/ว.2089 ลงวันที ่12 เมษายน 2559  เรื่อง การจัดการฝึกอบรม 
สัมมนา และศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 127 ลำดับที่ 8    

  

 (10) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน 100,000 บาท 

      

 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมฯ เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและ 
จัดเตรียมสถานที่ค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้าย   
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด –ปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ และรายจ่ายอืน่ ๆ 
ทีจ่ำเป็นในการอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ  ฯลฯ   เป็นไปตามระเบียบ มท. 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน 
การเดนิทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่ พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  
(ฉบับที ่2) พ.ศ.2558  (ฉบับที ่3)  พ.ศ. 2559 (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 หนังสือ  
มท.0808.2/ว.2089 ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 เรื่อง การจัดการฝึกอบรม สัมมนา 
และศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 127 ลำดับที่ 9  
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2.2.4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่นที ่มท 0808.2/ว.1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและ 
การจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค  
  

  

2.3 ค่าวัสด ุ รวม 240,000 บาท 
 1. วัสดุสำนักงาน จำนวน 60,000 บาท 

      

 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่าย 
เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดสิ่งของที่ใช้ในการ 
ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องชำระ 
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่านขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง  เป็นต้น  อาทิ
เช่น หนังสือ เครือ่งคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ กระดาษ ที่เย็บกระดาษ ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เกา้อ้ีพลาสติก ตรายาง กระดาษ หมึก ดินสอ ยางบล น้ำยาลบคำผิด 
เทปกาว  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นที ่มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ 
และการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   

  

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าแลวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง  
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง  
ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุง 
รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ 
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น  
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน  โทรโข่ง ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า ขอหลอด 
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2562 
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่ี มท. 0808.2/ว1095 ลงวันที่  28 
พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจำปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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 3. วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง  
รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง รายจ่ายเพื่อจัดหา 
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกนัภัย  
ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า  
เตาน้ำมัน ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระติกน้ำร้อน  จานรอง แก้วน้ำ ฯลฯ    
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่นที ่มท . 0808.2/ว.1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ 
และการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

  

 4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ 
สิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  
ดัดแปลง ต่อเติม หรอืปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ 
ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิรายจ่ายทีต่้องชำระ 
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิ 
เช่น ไขควง ประแจ  แม่แรง กุญแจปากตาย คีมล๊อค ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก 
น้ำกลั่น เครื่องยนต์ แบตเตอรี่ี่่ ล้อ ไฟหน้า ไฟเบรก ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององคก์รปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท.0808.2/ 
ว1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ  
- รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   

  

 5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 65,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้องชำระ 
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แก๊สหุงต้ม  
น้ำมันเชื้อเพลิง  น้ำมันดีเซล  น้ำมันก๊าด  น้ำมันเบนซิน  น้ำมันเตา  น้ำมนัจารบี 
น้ำมันเครือ่ง  ถ่าน  ก๊าซ  น้ำมันเกียร ์ น้ำมันหล่อลื่น  ฯลฯ   เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท . 0808.2/ 
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ 
 - รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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 6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
รวมถึงราจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรบัปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพื่อ 
จัดหาสิ่งของที่ใ่ช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ  
รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย  
ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น  ขาตั้งกล้อง  ขาตั้งเขียนภาพ  ป้ายประชาสัมพันธ์ พู่กัน  
ฟิล์มสไลด์  เอกสรเผยแพร่ผลการดำเนินงาน  กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  และหนังสือกรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิน่ ที ่มท . 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   

  

 7. วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง  
ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพือ่จัดหาสิ่งของที่ใ่ช้ในการซ่อมแซมบำรุง 
รักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง้ อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกขอ้มูล  
อุปกรณ์บัน่ทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  
ตลับผงหมึกกระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ ซีดีรอม แผนวงจรอิเล็ก 
ทรอนิกส ์ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรม 
ส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  
  

  

 2.4 ค่าสาธารณูปโภค รวม 322,500 บาท 
 1. ค่าไฟฟ้า จำนวน 240,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายคา่ไฟฟ้าในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ 
พร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษ ีในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองแจ้งใหญ่   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่า 
ใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที ่มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28  
พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที ่มท 0808.2/2902  ลงวันที่  27 เมษายน 2565   เรื่อง หลักเกณฑแ์ละ 
อัตราคา่ใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค   
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2. ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 6,500 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายค่าน้ำประปาในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้อง 
ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกจิการขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลหนองแจ้งใหญ่   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่ี มท . 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

  

 3. ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 4,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท ์รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว  
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น การเช่าเครื่อง ค่าเช่า 
เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงคู่สายโทรศัพท ์ฯลฯ ในกิจการขององค์การ 
บริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่ี มท.0808.2/ว1095  
ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ  
- รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  

  

 4. ค่าบรกิารไปรษณีย์ จำนวน 2,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย ์ค่าธรรมเนียม การโอนเงินในระบบยริหารการเงินการคลัง  
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองแจ้งใหญ่ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรม 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ–รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น   

  

 5. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นคา่บริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) 
ค่าเทเล็กซ ์ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุ สื่อสาร  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม 
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและ 
ค่าสื่อสรอ่ืน ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และ 
ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ไดใ้ช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่ 
เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที ่มท.0808.2/ว1095 ลงวันที ่ 
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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 6. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต ์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่ออายุเว็บไซต์ (ค่าเช่าพืน้ที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียม 
ที่เก่ียวข้อง)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรม 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท. 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  
2564 เรื่อง รปูแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจำปีของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
  

  

3. งบลงทุน    รวม         270,380 บาท 
3.1 ค่าครุภัณฑ ์ รวม 270,380 บาท 

3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน       
 (1) เครื่องปรับอากาศ จำนวน 54,400 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครภุัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
  จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 27,200.- บาท 
1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู  แบบแยกส่วน  
2)  ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู  
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ป่ระกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย 
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหน่วงเวลากการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับออากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3)  
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซ้ือ
เครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 
7) การติดตั้งเครื่องปรับอำกาศ 
 (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์1 ตัว  ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน
ยาว 4 เมตรสายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร8)   เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว.1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ใน 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำเดือน  ธันวาคม 2564  
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3.1.2 ครภุัณฑ์การเกษตร       
  (1) ปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 15,980 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 
 ราคา 15,980.-บาท รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้  
- ปั๊มอัตโนมัต ิขนาดกำลังไฟสูงสุด 500 วัตต์ ให้แรงดันน้ำคงที่ 
- เสียงมอเตอร์ขณะทำงานเบา และแรงดันน้ำคงท่ี  
- ฉลากประหยัดไฟเบอร์  5 ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย  
- หัวปั๊มทองแดงผสม ทนทาน ไม่เป็นสนิม  
-ระบบป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ มีเช็ควาส์วแผ่นกลม เคลื่อนที่แนวตั้งจึงปิดน้ำได้สนิท  
-Thermal Proector  ป้องกันมอเตอร์ไหม้ในสภาวะที่ใช้งานผิดปกต ิ 
- มอเตอร์รับประกันทั้งหมด 5 ปี  
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน จึงตั้งราคาตามท้องตลาด    
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว.1095 ลงวันที่ 28  
พฤษภาคม 2564      
  

  

3.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       
  (1) ชุดเครือ่งเสียง จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุัภร์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ 
 จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
- เครื่องขยายเสียง เพาเวอร์แอมป์ 4 ช่อง สัญญาณ  1 เครื่อง  
- มิกเซอร์สามารถปรับเสีงได้ 16 ช่องสัญญาณ  1 เครื่อง 
- ครอสโอเวอร์  แยกเสียง 2 ทาง สเตอรืโอ, 3 ทาง โมโน  1 เครื่อง 
- ตู้แร็ค 3 ฝา ขนาดลึก 24 นิ้ว วางมิกเซอร์   พร้อมล้อ  1 ใบ  
- เพาเวอร์เบรกเกอร์  ไม่ต่ำกว่า 10 ช่อง แสดงโวลท์มิเตอร์ 1 เครื่อง  
- ตู้ลำโพงเสียงกลาง - แหลม  ดอกลำโพง  15 ดอกนิ้ว พร้อมไดร์เวอร์เสียงแหลม  4 ใบ 
- ตู้ลำโพงเสียงเบส  ตู้  TURBO ไม้อัด 20 มม. ดอกลำโพง 18 นิ้ว  4 ใบ  
- ตู้อเนกประสงค์ 15 นิ้ว  แบบล้อลาก ไม่ค์ไร้สาย 2 ตัว  BLUETOOTS   USB  ไมต่่ำ
กว่า 500 วัตต์    1   ตัว  
- ไมค์ไร้สาย แบบสัญญาณ  UHF แบบถือ   1  ชุด ,   ไมค์สาย ไดนามิก  2 ตัว  
- ขาต้ังตู้ลำโพง  ขาเหล็ก 4 อัน  
- ขาตั้งไมค์ขาเหล็กพร้อมคอจับไมค ์ 2 อัน  
- สายสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ต่อสาย  14 เส้น, สายลำโพง พร้อมอุปกรณ์ต่อสาย 6 เส้น  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท.0808.2/ว.1095 ลงวันที ่28 
 พฤษภาคม 2564  
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือครุภัณฑ์ตั้งงบประมาณ 
หมายเหตุ    :  ราคาตามท้องตลาด  
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3.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       
  (1) เครื่องตัดหญ้า จำนวน 22,600 บาท 

      

  
1.) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง   
เป็นเงิน 10,600.-บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ แบบข้ออ่อน 
 1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
 2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
 3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
 4. พร้อมใบมดี  
2) เครือ่งตดัหญ้า แบบล้อจักรยาน  จำนวน 1 เครื่อง ๆละ  12,000.- บาท  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 
2. เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 
3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว 
4. รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า20 นิ้ว 
5. ความจถุังน้ำมันเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว.1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564  เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ์ประจำเดือน  ธันวาคม 2564  
   

  

3.1.5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
  (1) เครือ่งพิมพ์ จำนวน 8,900 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED  
ขาวดำชนิด Network แบบที่1 (28 หน้า/นาที) ราคา 8,900 บาท    
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาท ี(ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท.0808.2/ว.1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  
2564 เป็นครุภัณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน ธันวาคม 2564   ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
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  (2) เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 16,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สแกนเนอร์) 
สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 ราคา 16,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document  
Feeder) ไดไ้ม่น้อยกว่า 30 แผ่น 
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 23 ppm 
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน    ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564  
  

  

  (3) เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2,500 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเงินเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
(เครื่องสำรองไฟฟ้า)  จำนวน 1 เครื่อง  รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้  
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่หน้อยกว่า 800  VA (480Watts)  
- สำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี 
 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว.1095 ลงวันที่ 28 
 พฤษภาคม 2564  เป็นครภุัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 ประจำเดือน  ธันวาคม 2564  
  
  

  

 4 งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
 4.1 เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

4.1.1 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

 (1) 
โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง  เพ่ือดำเนิน 
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไข
เพ่ิมเติม  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่  125 ลำดับที่  1 
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1 งานบริหารงานคลัง รวม 2,790,160 บาท 
1.1 งบบุคลากร รวม 2,215,260 บาท 
1.1.1  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,215,260 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ จำนวน 2,013,840 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นประจำปี จำนวน 5 อัตรา จำนวน 12  เดือน  เป็นเงิน 2,013,840.-บาท   
โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้  
   - ผู้อำนวยการกองคลัง         จำนวน 1 อัตรา  เป็นเงิน  483,120 บาท 
   - นักวิชาการเงินและบัญชี     จำนวน 1 อัตรา  เป็นเงิน  429,240 บาท 
   - นักวิชาการจัดเก็บรายได้     จำนวน 1 อัตรา  เป็นเงิน  376,080 บาท 
   - นักวิชาการพัสดุ               จำนวน 1 อัตรา  เป็นเงิน  376,080 บาท 
   - นักวิชาการคลัง                จำนวน 1 อัตรา  เป็นเงิน  349,320 บาท 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
จำนวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอตัรากำลังสามปี  (ปีงบประมาณ 2564-2566)  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) (กองคลัง)    

  

1.1.2 เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ บริหาร 
อำนวยการ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง   ในอัตราเดือนละ  3,500.- บาท 
จำนวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา 
กำลังสามปี  (ปีงบประมาณ 2564-2566) และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) และ 
หนงัสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 
 ธันวาคม 2558  (กองคลัง)   

  

 1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 153,960 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา  
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ)  จำนวน 12 เดือน  เป็นเงิน  153,960.- บาท  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
และหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.5/ว. 36  
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558  (กองคลัง)     

  

 1.1.4 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 5,460 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสำหรบัพนักงานจ้าง 1อัตรา  
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ)ในอัตรา 455/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 5,460.-บาท 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
หนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ที ่มท 0809.3/ว.1372 ลงวันที ่1 กรกฎาคม 
2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ.ก.ท. และ.ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่)   
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 2 งบดำเนินงาน รวม 556,000 บาท 
 2.1 ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท 
 2.1.1 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

  (1) 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ข้าราชการ/พนักงาน/ 
ลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว.257  ลงวันที่ ่28  มิถุนายน  2559  
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที ่มท. 0809.3/ว.1013 ลงวันที่  18  กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว. 4522 ลงวันที่  
9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือ 
สั่งการต่าง ๆ ที่เกีย่วข้อง (กองคลัง)  
  

  

 2.2 ค่าใช้สอย รวม 309,400 บาท 
 2.2.1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูลค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  
(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)ค่าโฆษณา และเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา 
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน ์ โรงมหรสพ  หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตาม 
คำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ เช่น งานรักษาความ
ปลอดภัย งานทำความสะอาด งานดูแลต้นไม ้ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  
ค่าติดตั้งไฟฟ้าค่าติดตั้งประปาค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆฯลฯ 
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ที ่มท.0808.2/ว.1095 ลงวันที่ 
28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที ่มท.0808.2/ว.4044 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจา่ยเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 
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2.2.2  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
ค่ารับรอง (รายจ่ายในการับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น)   เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าอาหาร 
สำหรับกรณีหน่วยงานอ่ืน หรือบุคคลภายนอกเขา้ดูงานหรือเยี่ยมชม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ 
การต้อนรับคณะบุคคลการแถลงข่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาค ให้องค์กรปรองส่วนท้องถิ่น  ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (กองคลัง)   
  

  

 2.2.3   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ    
 (1) ค่าเดนิทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้่องถิ่น พ.ศ. 
2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   
  

  

  (2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 70,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมหรือค่าใช้จ่ายทำเนองเดียวกันที่มี
ชื่อเรียกอย่างอ่ืน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2557 (กองคลัง) 
  

    

  (3) 
โครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

จำนวน 134,400 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทำฐานข้อมูลในการ
จัดเก็บรายได ้ เช่น  การจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือ
รองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมายกำหนด
และการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้าง เช่นค่าจ้างเหมาปรับปรุงดูแลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรพัย์สินให้เป็นปัจจุบัน ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนาม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ค่าปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และ
รายจ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) หน้า 125 ลำดับที่  2 
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2.2.4 ค่าบำรุงรกัษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกรม 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท .0808.2/ว.1095 ลงวันที่  28 
พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ–รายจ่าย 
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะ 
ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค (กองคลัง)   
  

  

 2.3 ค่าวัสดุ รวม 171,000 บาท 
 1. วัสดุสำนักงาน จำนวน 80,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจ่ายยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ 
รายจ่ายเพือ่จัดสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  
ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตัง้ เป้นต้น อาทิเช่น หนังสือ 
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ กระดาษ ที่เย็บกระดาษ ไม้
บรรทัดเหล็ก กรรไกร เกา้อ้ีพลาสติก ตรายาง กระดาษ หมึก ดินสอ  
ยางลบน้ำยาลบคำผิด  เทปกาว  ฯลฯ    เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562    และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นที ่มท. 0808.2/ว1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม  
2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กองคลัง) 
  

    

 (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงนิคา่วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่าย 
ที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย   
ค่าติดตั้ง อาทิเช่น  แก๊สหุงต้ม  น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมนัก๊าด 
น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา  น้ำมันจารบี  น้ำมนัเครื่อง ถ่าน  ก๊าซ  น้ำมัน
เกียร ์น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท. 0808.2/ 
ว.1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รปูแบบและการจำแนกประเภท 
รายรับ – รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กองคลัง)   
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 (3) วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 90,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง 
ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม 
บำรุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ 
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น  แผ่นหรือ 
จานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บนั่ทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกกระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิลแป้นพิมพ์ 
ซีดีรอม  แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่ี มท.0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ –  
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กองคลัง)   
   

  

 2.4 ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,600 บาท 
 1. ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นคา่ไปรษณีย ์ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียม การโอนเงินในระบบยริหารการเงินการคลัง 
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS)  ในกิจการขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2562 
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที ่มท.0808.2/ว.1095 ลงวันที่ 
28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่(กองคลัง)   
   

  

 2. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 15,600 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) 
 ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง
อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว 
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการเป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว.1095 ลงวันที ่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท 
รายรับ –รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)   
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 3. งบลงทุน รวม 18,900 บาท 
 3.1 ค่าครุภัณฑ ์ รวม 18,900 บาท 

3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน       
 (1)  ตู้เหล็ก  2 บาน จำนวน 11,400 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน   ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ
2 บาน จำนวน  2  ตู้ ๆ ละ 5,700  บาท  โดยมรีายละเอียดตามคุณลักษณะดังนี้  
- มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ  
ประจำเดือน ธันวาคม 2563(กองคลัง)   
   

  

3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
 (1)  เครื่องพิมพ์ จำนวน 7,500 บาท 

      

  
เพ่ือจา่ยเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์  Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง   
ราคา 7,500.- บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น  Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่อง
เดียวกนั  เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จากโรงงานผู้ผลิต  
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า1,200x1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ขาว
ดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า27หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8ภาพต่อนาที (ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4ไม่น้อยกว่า15หนา้ต่อนาท ี(ppm) หรือ 5
ภาพต่อนาที (ipm)  
-สามารถสแกนเอกสารขนาดA4 (ขาวดำ-สี) ได้ 
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
-สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ-สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อย
กว่า 99 สำเนา สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
-มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบUSB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 
 (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า100 แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับA4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว.1095 ลงวันที่ 28 
 พฤษภาคม 2564 (กองคลัง)   
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 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 484,320 บาท 
 1. งบบุคลากร รวม 409,320 บาท 

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 409,320 บาท 
1.1.1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 409,320 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีและเงินปรับปรงุ 
เงนิเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน  เป็นเงิน 409,320.-บาท   
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542  
จำนวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากำลังสามป ี(ปีงบประมาณ  2564- 
2566) และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถงึปัจจุบัน)  
  

  

2. งบดำเนินงาน รวม 75,000 บาท 
 2.1 ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 
 2.1.1  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ    
 (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 25,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้่องถิ่น พ.ศ.2555  
แก้ไขเพ่ิมเตมิถึงปัจจุบัน  
  

  

 (2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมหรือค่าใช้จ่ายทำเนองเดียวกันที่มี
ชื่อเรียกอย่างอ่ืน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557  

    

  (3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ 
ตามปกติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562   
หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว.1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย 
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่า 
ใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
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  2.2 ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท 
      (1) วัสดุสำนักงาน จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึง 
รายจ่ายยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ 
จัดสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่านขนส่ง ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป้นต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  
เครือ่งเจาะ กระดาษ ที่เย็บกระดาษ ไมบ้รรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก 
ตรายาง กระดาษ หมึก ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่นที่ มท.0808.2/ว1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
  

  

  (2) วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง 
ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใ่ช้ในการซ่อมแซม 
บำรุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ 
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น  แผ่นหรือ 
จานบันทึกข้อมูล   อุปกรณ์บัน่ทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกกระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล 
แป้นพิมพ์  ซีดีรอม  แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่นที่ มท . 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ -รายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 80,000 บาท 

1 งบดำเนินงาน รวม 80,000 บาท 
          1.1 ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท 

 1.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพ่ือสนับสนุน 
การปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายแก่อาสาสมัคร 
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2560  โดยใช้อัตรา
ค่าตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560   
  

  

  1.2 ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 
  1.2.1 รายจ่ายเกีย่วกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนน เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์และรายจ่ายอื่น ๆ ฯลฯ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่มท 0810.4/ว.3048  
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564   
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 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 2,054,120 บาท 
1. งบบุคลากร รวม 165,120 บาท 

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 165,120 บาท 
 (1) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 165,120 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือน 
พนักงานส่วนท้องถิ่น  ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานป้องกันฯ  จำนว น 1  อัตรา  
จำนวน 12 เดือน  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จำนวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากำลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   
  

  

2. งบดำเนินงาน รวม 1,089,000 บาท 
 2.1 ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท 

 (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  ค่าป่วยการ อปพร.ฯลฯ   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประดยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
  

    

 (2) ค่าเช่าบ้าน จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล มีสิทธิเบิกระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที2่) พ.ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.2/ว.5862 
 ลงวันที ่12 ตุลาคม 2559เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงิน 
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน่หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
  

  

2.2 ค่าใช้สอย รวม 879,000 บาท 
   2.2.1  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
 (1) ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 324,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  จำนวน  3  คน ๆละ  9,000.- บาท  จำนวน  12  เดือน 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0808.2/2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคและหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที ่มท.0808.2/ว.4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคก์ร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
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(2) ค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับรถราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อาท ิเช่น รถยนต์ทางราชการ ครุภัณฑ์ อาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนเว้นอาคารสำนักงานหรืออาคารที่ทำการรวมถึง 
อาคารประกอบอ่ืนที่ใช้ประดยชน์ต่อเนื่องและบ้านพักข้าราชการ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัย 
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพ่ิมเตมิ  
  

  

  2.2.2   รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ    
 (1) ค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   ค่าพาหนะ   ค่าเช่าทีพั่ก
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
  

    

 (2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมหรือค่าใช้จ่ายทำเนองเดียวกันที่มีชื่อ
เรียกอย่างอ่ืน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
  

    

     (3) โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

จำนวน 300,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 
หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2562  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที ่128 ลำดับที่ 12  
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  (4) โครงการเสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสรมิสร้างการรับรู้เยาวชนด้าน 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัด 
กิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน และ 
การจัดกิจกรรมสาธารณะให้เบิกจ่ายคา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน  
และการจัดกิจกรรมสาธารณะกรณค่ีาจ้างเหมาในการจัดงาน เช่น ค่าใช้จ่าย 
ในการตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่ค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
ค่าจัดทำป้าย  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด –ปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ 
และรายจ่ายอื่น ๆที่จำเป็น   ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หน้า 129 ลำดับที่ 14  
  

  

      2.2.3  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่นที ่มท 0808.2/ว.1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและ 
การจำแนกประเภทรายรับ -รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค  
  

  

2.3 ค่าวัสด ุ รวม 150,000 บาท 
(1) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลือง  
วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม  
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง  
ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไขควง ประแจ  แม่แรง กุญแจ 
ปากตาย คีมล๊อค ยางรถยนต์ น้ำมนัเบรก น้ำกลั่น เครื่องยนต์ แบตเตอรี่ี่่ ล้อ ไฟหน้า  
ไฟเบรก ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน 
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม2564 เรื่อง รูปแบบ 
และการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจำปขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้อง 
ชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น  
แก๊สหุงต้ม น้ำมนัเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมนัเตา 
น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสรมิการ 
ปกครองท้องถิ่นที่ มท . 0808.2/ว1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง  
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
  

  

 (3) วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า 
เครื่องหมายต่าง ๆ ถุงเทา้/ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อ
สะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิง รวมถึงชนิดกันไฟ (ไมร่วมถังออกซิเจน) 
ชุดประดาน้ำ (ไม่รวมถังออกซิเจน) เครื่องแต่งกายสำหรับงานกวาดถนน /
ล้างท่อ  ใส่สารเคมี  เครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ศูนย์บริการสาธารณสุข ชุดนาฎศิลป์ชุดดุริยางค์ วุฒิบัตร อปพร.บัตร
ประจำ อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้านหน้าที่
ท้องถิน่ พ.ศ. 2560   และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที ่มท 0808.2/ว.1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รปูแบบและ
จำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  

    

 (4) วัสดุเครื่องดบัเพลิง จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินคา่วัสดุเครื่องดับเพลิงประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย
ค่าติดตั้ง อาทิเช่น วาล์วน้ำดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ท่อสายส่งน้ำ 
สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า (เช่น สายฉีด ถัง ไม่ตบไฟ) ถังดับเพลิง ลูก
บอลดบัเพลิง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ มท. 0808.2/ว.1095 
ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 (5) วัสดุอื่น จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่าย 
เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของ 
ที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรพัย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย 
ค่าติดตั้ง อาทิ เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื้อแก๊ส  
หัววาล์วเปิด - ปิด แก๊ส อุปกรณ์บังคับสัตว์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่ี มท.0808.2/ว.1095  
ลงวันที ่ 28  พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ  
- รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  

  

3. งบลงทุน รวม 800,000 บาท 
 3.1 ค่าครุภัณฑ ์ รวม 800,000 บาท 

3.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร       
(1)  เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง แบบ Centrifugal Pump จำนวน 490,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
- ปั๊มสูบน้ำหอยโข่ง แบบ  Centrifugal Pump มีขนาดท่อทางดูดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว 
 และท่อทางส่งไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว  
-ท่อทางส่งสามารถปรับได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน (Horizontal And Vertical)  
สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 580 ลบ.ม. /ชม. ที่แรงสูงส่งสูงไม่น้อยกว่า 13.5 เมตร   
ที่รอบใช้งานไม่เกิน 1,600 รอบ/ นาท ี
- เป็นปั๊มสูบน้ำแบบมีขาตั้งหน้าและขาตั้งหลังรองรับเสื้อปั๊มสูบน้ำ และสามารถถอด 
แยกอิสระจากเสื้อปั๊มสูบน้ำได้  
-ติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง 2 ล้อ พร้อมอุปกรณ ์ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.2/ว1095  ลงวันที่28  
พฤษภาคม 2564   
- เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์ไม่สามารถตั้งงบประมาณตาม
วงเงินที่กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ได้  และต้องการคุณสมบัตินอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐาน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  จึงขอตั้งงบประมาณราจ่ายค่าครุภัณฑ์
ตามราคาในจังหวัดหรอืท้องถิ่น    
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3.1.2 ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
 (1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 310,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเงินเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง  
รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน ประกอบด้วย  
- กล้อ้งโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก 
อาคาร แบบที่ 2  จำนวน 4 กล้อง ๆ 53,000.- บาท เป็นเงิน   212,000 บาท 
- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 
 ราคา 22,000.- บาท 
-อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POoe (Poe L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง  
ราคา 8,300.-บาท  
-ตู้กันน้ำสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก (CCTV Outdoor Steel Cabinet)  จำนวน 1 ตู้ 
  ราคา 10,000.-บาท 
- เครือ่งควบคุมและสำรองไฟฟ้า ขนาด 850 VA จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 5,000.- บาท  
-อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter) จำนวน 2 เครื่อง  
- ตู้จัดเก็บอุปกรณ์สำหรับห้องควบคุม ขนาด19 นิ้ว พร้อมพัดลม รางไฟ ถาดรองเครื่อง  
 จำนวน 1 ตู้ ราคา 15,000.- บาท  
-สายนำสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงแบบภายนอกอาคาร 6 คอร์  จำนวน  500 เมตร  
-สายนำสัญญาณชนิดภายนอกอาคารแบบมีสลิง (UTP Cable wire) จำนวน  500 เมตร  
-เสาโลหะสำหรับติดตั้งชุดกล้องวงจรปิดชนิดพื้นฐาน จำนวน 1 ต้น  
- อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก จำนวน 1 ชุด  
- ทีวี แอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว (LED Monitor) จำนวน 1 เครือ่ง  
-อุปกรณ์ประกอบระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสงและค่าเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสง จำนวน 1 ชุด  
- วัสดุติดตั้งระบบไฟฟ้า และเครือข่าย จำนวน 1 งาน 
- ชุดโต๊ะและเก้าอ้ี  จำนวน 1 ชุด  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564  
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แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 943,520 บาท 

1. งบบุคลากร รวม 769,320 บาท 
 1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 769,320 บาท 

1.1.1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 727,320 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงนิปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น 
จำนวน  2  อัตรา จำนวน  12  เดือน  เป็นเงิน  727,320.-บาท   
โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้  
        -ผู้อำนวยการกองการศึกษา 1  อัตรา เป็นเงิน  409,320 บาท  
        -นักวิชาการศึกษา            1  อัตรา  เป็นเงิน  318,000 บาท  
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
จำนวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากำลังสาม (ปีงบประมาณ2564-2566) 
 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) (กองการศึกษา) 
  

  

1.1.2 เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน  เป็นเงิน 42,000 บาท     
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
จำนวนอัตราตามทีป่รากฎในแผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน)  และหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. 
ที ่มท 0809.2/ว. 138  ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558  (กองการศึกษา)   
  

  

2. งบดำเนินงาน รวม 168,500 บาท 
2.1 ค่าตอบแทน รวม 22,000 บาท 
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ช่วยปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ 
บริหารส่วนตำบล  เช่น  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน 
ส่วนตำบลและพนักงานจ้างค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินรางวัลฯลฯ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็น 
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หนังสือกระทรวงการคลัง   
ด่วนที่สุด ที ่กร 0402.5/ว.85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ และตาม. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
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 (2) ค่าเช่าบ้าน จำนวน 2,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล มีสิทธิเบิกระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที2่) พ.ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่3) พ.ศ. 2559และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.2/ว.5862  
ลงวันที ่12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกีย่วกับการเบิกจ่ายเงิน 
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
  

  

(3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ข้าราชการ/พนักงาน/ 
ลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว.257  ลงวันที่่  28   
มิถุนายน  2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0809.3/ว.1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวง 
มหาดไทยที ่มท 0809.3/ว. 4522  ลงวันที่  9  สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภท 
อัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
  

  

2.2 ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 
2.1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ากำจัด 
สิ่งปฏิกูล ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมา 
บริการอ่ืน ๆ ฯลฯ  ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้   เป็นไปตามหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว.1095  ลงวันที่  28 
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รปูแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว.4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การ 
ดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
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2.1.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 5,000 บาท 
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สำหรับกรณีหน่วยงานอื่น 
                  หรือบุคคลภายนอก เข้าดูงานหรอืเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ 
                  กรณีตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ  เป็นค่าใช้จ่ายในการรับรอง หรือเลี้ยง 
                 รับรองค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารตา่ง ๆ พิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายในการประชุม 
                 ราชการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย  
                 ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
 
  2.1.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ  

       

    (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบีย้เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม 
ในการใช้สนามบิน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน 
การเดนิทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  
  

  

 (2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 35,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมหรือค่าใช้จ่ายทำเนองเดียวกันที่มีชื่อ 
เรียกอย่างอ่ืน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรม และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
  

  

2.1.4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ 
ตามปกติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562   
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว.1095 ลงวันที่  28 
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว.2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค  
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2.3 ค่าวัสดุ รวม 66,500 บาท 
(1) วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
รวมถึงรายจ่ายยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย 
เพ่ือจัดสิ่งของทีใ่ช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ 
ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่านขนส่ง  ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภัย ค่าติดตัง้ เป้นต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  
เครื่องเจาะ กระดาษ ที่เย็บกระดาษ ไมบ้รรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก  
ตรายาง กระดาษ หมึก ดินสอ ยางบล น้ำยาลบคำผิด เทปกาว  ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่นที่ มท. 0808.2/ว. 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

  

 (2) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1,500 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง 
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 
สามารถใช้งานได้ตามปกตริายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง  
ค่าภาษี  ค่าประกนัภัย ค่าติดต้ัง อาทิเช่น ชุดเครื่องมือ ผ่าตัด ยาและเวชภัณฑ์ 
แอลกอฮอล์ ถุงมือ กระดาษกรอง คลอรีน สารส้ม  สารฟลูออไรด์เคลือบฟันเด็ก 
หนา้กากอนามัย ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที ่มท.0808.2/ว1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม2564 
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
  

  

(3) วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 35,000 บาท 

      

  
เพ่ือจา่ยเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง  
ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใ่ช้ในการซ่อมแซมบำรุง 
รักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกต ิรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันค่าวัสดุ เช่น  
ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกนัภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล   
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หวัพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับ 
ผงหมึกกระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ ซีดีรอม แผนวงจรอิเล็กทรอนิกสฯ์ลฯ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งานององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่นที ่มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 
การจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
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3. งบลงทุน รวม 5,700 บาท 
3.1 ค่าครุภัณฑ ์ รวม 5,700 บาท 

3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน       
 (1) ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 5,700 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  ตู้เหล็ก  2  บาน 
 จำนวน 1 ตู้ ราคา 5,700.- บาท  
 โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
1) มีมือจับชนิดบิด 
 2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว.1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564  เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ประจำเดือน ธันวาคม 2564 
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 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,622,140 บาท 
 1. งบบคุลากร รวม 1,590,960 บาท 
 1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,590,960 บาท 
 1.1.1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,099,560 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือนคร ูและครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน  
3 อัตรา 12 เดือน เป็นเงิน 1,099,560.-บาท โดยจ่ายให้ครูและครูผู้ดูแลเด็ก   
ดังนี้  
               - คร ู              2 อัตรา   เป็นเงิน   744,240 บาท    
               - ครูผู้ดูแลเด็ก   1  อัตรา  เป็นเงิน   355,320 บาท  
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
จำนวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน)  
  

  

1.1.2 เงินวิทยฐานะ จำนวน 84,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ของท้องถิ่น ตำแหน่งครู  2  อัตรา  ในอัตราเดือนละ 3,500.- บาท 
จำนวน  12 เดือน  เป็นเงิน  84,000.- บาท  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะและเงินประจำตำแหน่งของ 
ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา (ฉบับที ่2 พ.ศ.2554) และหนังสือ
สำนักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ที ่มท.0809.9/ว.7 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554  
  

  

1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 347,400 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้าง
ทั่วไป 3  อัตรา  จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 347,400.- บาท 
  โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้  
     (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ         จำนวน    2  อัตรา 
              - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)         เป็นเงิน  239,400  บาท  
     (2) พนักงานจ้างทั่วไป 
              - ผู้ดูแลเด็ก   1  อัตรา      เป็นเงิน  108,000 บาท 
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
จำนวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากำลังสามปี  (ปีงบประมาณ 2564-2566)  
และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) 
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 1.1.4 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง 3  อัตรา 
จำนวน  12  เดอืนเป็นเงิน  60,000.-บาท  โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้  
    (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ   2  อัตรา 
        - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  2,000/เดือน เป็นเงิน  48,000 บาท  
    (2) พนักงานจ้างทั่วไป 
        - ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา  1,000/เดือน/คน เป็นเงิน 12,000 บาท 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
หนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว. 1372  ลงวันที่  1  
กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.ก.ท. และ.ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไป
เกีย่วกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2)    
  

  

 2 งบดำเนินงาน รวม 2,060,080 บาท 
 2.1 ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 

 2.1.1 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

 (1)  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ข้าราชการ/พนักงาน/ 
ลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค. 0422.3/ว.257 ลงวันที่่ 28  มิถุนายน 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที ่มท.0809.3/ว.1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว.4522  
 ลงวันที่  9  สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  
หรอืหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง(การศึกษา) 
   

  

2.2 ค่าใช้สอย รวม 778,575 บาท 
 2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
 (1) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 120,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาสถานที่ราชการ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว. 4044 ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่   
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2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/รัฐพิธีต่าง ๆ ค่ารับรอง (รายจ่ายในการ 
รับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )  ค่าใช้จ่ายในพิธี 
เปิดอาคารต่าง ๆ ในการจัดงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลและการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ  เช่น งานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี 
งานพิธีทางศาสนา ตามนโยบายหรือคำสั่งของอำเภอ จงัหวัด กรมส่งเสริมฯ 
กระทรวงมหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจอำนาจหน้าที่ ฯลฯ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัด 
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2564   
  

  

   2.2.3   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ    

 (1) ค่าของรางวัล  หรอืเงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ที่มี
ความจำเป็นและเหมาะสม 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  
1) ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น 
และเหมาะสม จำนวน  5,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าของรางวัล หรอืเงินรางวัล 
ในการจัดงาน/กิจกรรมต่างๆ ของศนูย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลหนองแจ้งใหญ่   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ 
แข่งขนักีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  (กองการศึกษา)    
  

  

 (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 25,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม 
ในการใช้สนามบิน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปจัจุบัน 
   

  

 (3) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 35,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมหรือค่าใช้จ่ายทำเนองเดียวกันที่มีชื่อ 
เรียกอย่างอ่ืน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่ พ.ศ. 2557 
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 (4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการ
เรียนการสอน) 

จำนวน 127,500 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เช่น  
ค่าจัดการเรียน การสอน รายหัว ๆละ 1,700.- บาท ต่อจำนวนนักเรียน 75 คน   
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2563  หนงัสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท0816.2/ว.5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และแก้ไขเพ่ิมเติม  (กองการศึกษา)     
  

  

 (5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

จำนวน 385,875 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ จำนวน 2 ศูนย ์(75x21x245) โดยการเบิกหักผลักส่ง 
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษา  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว3924 ลงวันที ่8 กรกฎาคม  
2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม  (กองการศกึษา)    
  

  

 (6) โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จำนวน 45,200 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายใสการจัดการศึกษาสำหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)เช่น ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ดังนี้ 
 - ค่าหนังสือเรียน          อัตราคนละ 200 บาท/ปี (200x 40 = 8,000) 
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน     อัตราคนละ 200 บาท/ปี (200x40= 8,000) 
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ปี  (300x40=12,000)  
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี (430x40=17,200) 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0816..2/ว.5061ลงวันที ่18 กรกฎาคม 2565  และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (กองการศึกษา)    
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2.2.4 ค่าบำรงุรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจา่ยเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ 
ตามปกติ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  หนังสือกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นที ่มท 0808.2/ว.1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 
เมษายน  2565  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
(กองการศึกษา)  
  

  

 2.3 ค่าวัสดุ รวม 1,192,505 บาท 
 (1) วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1,182,505 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ เติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย 
เพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายทีต่้องชำระพร้อมกบัค่าวัสดุ เช่นค่าบนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย  
ค่าติดต้ัง เป็นต้น อาทิเช่น หม้อ กระทะกะละมังที่นอน กระติกน้ำร้อน ผ้าปูที่นอน  
น้ำจืดที่ซือ้จากเอกชน อาหารเสริม (นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสำเร็จรูป ฯลฯ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกคา่ใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 ที ่มท 0808.2/ว.1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   
  

  

(2) วัสดุการศึกษา จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการศึกษา ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง 
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา 
สิ่งของที่ในใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย  
ค่าติดต้ัง อาทิเช่น หุ่นเพื่อการศึกษา สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก  
กระดานไวท์บอร์ดแปรงลบกระดานดำ ชอร์ค ปากาไวท์บอร์ด ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว.1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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 2.4 ค่าสาธารณูปโภค รวม 59,000 บาท 
 (1) ค่าไฟฟ้า จำนวน 25,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายค่าไฟฟ้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทีส่าธารณะ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้อง 
ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษ ีในกจิการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองแจง้ใหญ่   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรม 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท. 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/2902 ลงวันที ่27 
เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค   

  

 (2) ค่านำ้ประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 4,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายค่าน้ำประปาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในที่สาธารณะ รวมถึงค่าใช้จ่าย 
ที่ตอ้งชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่ี มท.0808.2/ว.1095 ลงวันที ่28 
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจำปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  

 (3) ค่าบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 25,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร)  
ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุ สื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้ 
จ่ายเกีย่วกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสาร
อ่ืน ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมาย 
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ 
การใช้บริการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรม 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท.0808.2/ว1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น   

  

(4) ค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่ออายุเว็บไซต์ (ค่าเช่าพืน้ที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียม 
ที่เก่ียวข้อง)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่นที่ มท.0808.2/ว.1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 3. งบลงทุน รวม 81,100 บาท 
 3.1 ค่าครุภัณฑ ์ รวม 81,100 บาท 
 3.1.1 ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว       
 (1) เครื่องตัดหญ้า จำนวน 10,600 บาท 

      

  
1.) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า จำนวน  
    1 เครือ่ง  เป็นเงิน 10,600.-บาท โดยมีคณุลักษณะดังนี้ แบบข้ออ่อน 
 1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
 2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
 3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
 4. พร้อมใบมีด  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว.1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564  เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ประจำเดอืน  ธันวาคม 2564  
   

  

 (2) ตู้เก็บอุปกรณ์ในห้องครัว (ตู้กับข้าว) จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เก็บอุปกรณ์ในห้องครัว  
(ตู้กับข้าว) จำนวน 2 ตู้ ๆละ 5,000 .-บาท  เป็นเงิน 10,000 บาท  
รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้  
- ทำจากวัสดุ  PVC  
- ขนาด 88.5x45x186 ซม. 
- มีประตูเปิด 2 ด้าน  มี 5 ชั้น  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท0808.2/ว.1095 ลงวันที2่8 พฤษภาคม 
2564  เป็นครภุัณฑ์ท่ีมีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ประจำเดือน 
ธันวาคม 2564   
  

  

 3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
 (1)  เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2,500 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเงนิเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรอง
ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง  รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้  
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่หน้อยกว่า 800  VA (480WattsX  
- สำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว.1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจำเดือน  ธันวาคม 2564   
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 3.1.3 ครุภัณฑ์สนาม       
 (1) เครื่องเล่นสนามบุนวม จำนวน 32,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเงินเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สนาม เครื่องเล่นสนามบุนวม จำนวน  
2 เครื่องๆละ 16,000.-บาท เป็นเงิน 32,000.-บาท รายละเอียดังนี้  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว.1095 ลงวันที ่28  
พฤษภาคม 2564  เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ประจำเดือน  ธันวาคม 2564   
  

  

 (2)  เครื่องเล่นสนามพลาสติก(อุโมงค์หนอนน้อยสีสวย) จำนวน 13,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเงินเป็นค่าจัดซื้อครภุัณฑ์สนาม เครื่องเล่นสนามพลาสติก อุโมงค์ 
หนอนน้อยสีสวย  จำนวน 1 ชิ้น ราคา 13,000.-บาท รายละเอียดังนี้  
- ทำจากวัสดุพลาสติกแข็งแรงอย่างดี คงทน ปลอดภัยสำหรับเด็ก สีสันสดใส  
- ขนาด 115x199x99 ซม.  
-อุโมงค์เป็นรูปหนอน คละสี 4 ท่อน มีรองเท้าหนอน 5 คู ่ ลิ้นหนอน 
 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว.1095 ลงวันที่ 28  
พฤษภาคม 2564  เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ประจำเดือน  ธันวาคม 2564   
  

  

 (3) เครือ่งเล่นสนามพลาสติก(อุโมงค์ด้วงน้อยสดใส) จำนวน 13,000 บาท 

      

  
เพ่ือจา่ยเงินเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สนาม เครื่องเล่นสนามพลาสติก อุโมงค์ 
หนอนน้อยสีสวย  จำนวน 1 ชิ้น ราคา 13,000.-บาท รายละเอียดังนี้ 
- ทำจากวัสดุพลาสติกแข็งแรงอย่างดี คงทน ปลอดภัยสำหรับเด็ก สีสันสดใส  
- ขนาด 108x170x116 ซม.  
-อุโมงค์เป็นรูปด้วง 2 ท่อน มีรองเท้าดว้ง 7 คู่ 
 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว.1095 ลงวันที่ 28  
พฤษภาคม 2564  เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ประจำเดือน  ธันวาคม 2564   
  

  

 . งบเงินอุดหนุน รวม 1,890,000 บาท 
 4 เงินอุดหนุน รวม 1,890,000 บาท 
 4.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
 (1) อุดหนุนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร่ส่วนตำบล จำนวน 1,890,000 บาท 

      

  
อุดหนุนกิจกรรมอาหารกลางวันแก่โรงเรียน เพ่ือจ่ายตามโครงการอาหาร 
กลางวันเด็กนักเรียนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  
5 แห่ง ตามจำนวนรายหัวเด็กจำนวน (450 คน x 21 บาท x 200 วัน)  
1,890,000.-บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท0816.2/ว 5061 ลงวันที ่18 กรกฎาคม 2565) 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
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แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 400,000 บาท 
 1 งบดำเนินงาน รวม 400,000 บาท 
 1.1 ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท 
1.1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

  (1) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ อาทิเช่น  รายจ่ายเกี่ยวกับ 
การจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการ 
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.3/ว.19  
ลงวันที่ 3 มกราคม 2563   (สำนักปลัด) 
  

  

1.1.2  รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ  
  (1) โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาด” เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าวิทยากร ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และรายจ่ายอื่น ๆ ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษา 
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.2/ว.1187 
ลงวันที ่16 เมษายน 2563  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
 หน้า 59 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัด) 
  

  

  (2) โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ 
ระบาดของโรคไข้เลือดออก  เช่น  ค่าจดัทำป้ายรณรงค ์ ค่าวัสดุอุปกรณ ์  
ค่าวิทยากรค่าอาหารและเครื่องดื่ม และรายจ่ายอ่ืน ๆ ฯลฯ    
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2564   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน 
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที ่61  ลำดับที่ 2(สำนักปลัด) 
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 (3) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนับข้า   เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพ 
สัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว827  ลงวันที่ 1 มีนาคม  2562  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  
หน้าที่  61 ลำดับที่ 1  
  

  

1.2  ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท 
 (1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่ตอ้ง 
ชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง อาทิเช่น  
แก๊สหุงต้ม  น้ำมันเชื้อเพลิง  น้ำมันดีเซล  น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา  
น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่นที ่มท . 0808.2/ว1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 
การจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  

  

 (2) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 120,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพื่อ 
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารใช้งานได้ตามปกติ 
รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง  
อาทิเช่น  ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ถุงมือ น้ำยาต่าง ๆ น้ำยาพ่นหมอกควัน 
ทรายอะเบท หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค  ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท.0808.2/ว1095 
ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 200,000 บาท 
 1. งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 
 1.1 เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 

1.1.1 เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

 (1) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรันตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3 

จำนวน 7,000 บาท 

      

  
เพื่ออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  สำหรับดำเนนิงานตามแนวทางโครงการ 
พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่  3 บ้านบุเสมา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิตาม 
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3 บา้นบุเสมา เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดัเตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร   
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ที่ใช้ในการจัดทำโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเข้าร่วมโครงการ 
และรายจา่ยอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ ฯลฯ เปน็ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2)  
พ.ศ.2563 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดว่นที่สุด ที่ มท 0819.2/ว.1504  
ลงวันที่ 22  พฤษภาคม 2563  
  

  

(2) โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที ่10 

จำนวน 6,000 บาท 

      

  
เพื่ออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  สำหรับดำเนนิงานตามแนวทางโครงการ 
พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10 บ้านหนองไข่ผำ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนนิ 
ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
หมู่ที่ 10 บ้านหนองไข่ผำ เชน่ ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์   
ที่ใช้ในการจัดทำโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเขา้ร่วมโครงการ และรายจ่ายอื่นๆ  
ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2)  
พ.ศ.2563และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว.1504  
ลงวันที่ 22  พฤษภาคม 2563  
  

  

(3) โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี หมู่ที่ 5 

จำนวน 6,000 บาท 

      

  
เพื่ออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการ 
พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่  5 บ้านเสมาทอง  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ 
ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
หมู่ที่ 5 บ้านเสมาทอง  เช่น คา่ใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์   
ที่ใช้ในการจัดทำโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเข้าร่วมโครงการ และรายจ่ายอื่นๆ  
ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน 
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2)พ.ศ. 2563  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว.1504  
ลงวันที่  22  พฤษภาคม 2563 
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 (4) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ หมู่ที่  3 

จำนวน 7,000 บาท 

      

  
เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  สำหรับดำเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่ 3 บ้านบุเสมา  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการดำเนินตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  หมู่ที ่ 3  บ้านบุเสมา เช่น ค่าใช้จ่ายใน 
การจัดเตรียมสถานที่   ค่าวิทยากร   ค่าวัสดุอุปกรณ์   ที่ใช้ในการจัดทำโครงการ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเข้าร่วมโครงการ และรายจ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นสำหรับ 
การดำเนินโครงการ ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2563   
และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.2/ว.1504  
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  
  

  

 (5) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณว์ลัยลักษณ์ หมู่ที่ 4 

จำนวน 7,000 บาท 

      

  
เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที ่ 4 บ้านแจ้งเจริญ เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
ใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ   
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี หมู่ที ่4 บ้านแจ้งเจริญ  เช่น ค่าใช้จ่าย 
ในการจัดเตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำโครงการ  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเข้าร่วมโครงการ และรายจ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็น 
สำหรับการดำเนินโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที2่) พ.ศ. 2563  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0819.2/ว.1504 ลงวันที่  22  พฤษภาคม 2563  
  

  

 (6) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ หมู่ที่ 6 

จำนวน 7,000 บาท 

      

  
 เพ่ืออุดหนนุให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที ่6 บ้านตลุกยาง   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้ 
จา่ยในการดำเนินตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้า 
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี หมู่ที ่6 บ้านตลุกยาง  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการ 
จัดเตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำโครงการ ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่มสำหรับเข้าร่วมโครงการ และรายจ่ายอื่นๆ ทีจ่ำเป็นสำหรับการดำเนิน
โครงการ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563  และ 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.2/ว.1504  
ลงวันที่  22  พฤษภาคม 2563 
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 (7)  โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ หมู่ที ่9 

จำนวน 7,000 บาท 

      

  
เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที ่ 9 บ้านดอนเค็ง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้ 
จา่ยในการดำเนินตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้า 
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี หมู่ที ่9 บ้านดอนเคง็  เช่น ค่าใช้จ่ายในการ 
จัดเตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำโครงการ ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่มสำหรับเข้าร่วมโครงการ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนิน
โครงการ ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 และหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.2/ว.1504  ลงวันที่  22  
พฤษภาคม 2563  
  

  

 (8) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์ วลัยลักษณ ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 7 

จำนวน 7,000 บาท 

      

  
 เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที ่ 7 บ้านอโีค  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการดำเนินตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจา้ฟ้า 
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี หมู่ที ่7 บ้านอีโค  เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัด 
เตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำโครงการ ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่มสำหรับเข้าร่วมโครงการ และรายจ่ายอืน่ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนิน
โครงการ ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2)พ.ศ. 2563 และหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.2/ว.1504 ลงวันที่  22  
 พฤษภาคม 2563  
  

  

 (9) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมูท่ี ่1 

จำนวน 7,000 บาท 

      

  
เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่1 บ้านหนองแจ้งใหญ่  เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ   
เจ้าฟ้าจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที ่1บ้านหนองแจ้งใหญ่ เช่น ค่าใช้จ่าย 
ในการจัดเตรียมสถานที่  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำโครงการ  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเข้ารว่มโครงการ และรายจ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นสำหรับ 
การดำเนินโครงการ ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ. 2563   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.2/ว.1504 
 ลงวันที่  22  พฤษภาคม 2563 
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 (10) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 10 บ้านหนองไข่ผำ 

จำนวน 7,000 บาท 

      

  
 เพ่ืออุดหนุนใหก้ับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที ่ 10  บ้านหนองไข่ผำ  เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ   
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมาร ีหมู่ที1่0 บ้านหนองไข่ผำ  เช่น ค่าใช้จ่าย 
ในการจัดเตรียมสถานที ่ ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดทำโครงการ  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเข้าร่วมโครงการ และรายจ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นสำหรับ 
การดำเนินโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2563   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.2/ว.1504  
ลงวันที่  22  พฤษภาคม 2563  
  

  

 (11) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 2 บ้านหญ้าคา 

จำนวน 7,000 บาท 

      

  
เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสำหรบัดำเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที ่2 บ้านหญ้าคา  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการดำเนินตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที ่2 บ้านหญ้าคา เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที ่ 
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดทำโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ 
เข้ารว่มโครงการ และรายจ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ ฯลฯ  เป็นไปตาม 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอดุหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบบัที2่)พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.2/ว.1504 ลงวันที ่ 22  พฤษภาคม 2563  
  

  

 (12) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 5 

จำนวน 7,000 บาท 

      

  
 เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที ่ 5 บ้านแสมาทอง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้ 
จ่ายในการดำเนินตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า 
จุฬาภรณว์ลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที ่5 บ้านเสมาทอง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ 
จัดเตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำโครงการ ค่าอาหาร 
ว่างและเครื่องดื่มสำหรับเขา้ร่วมโครงการ และรายจ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นสำหรับการ 
ดำเนินโครงการ ฯลฯเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที2่) พ.ศ. 
 2563  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.2/ 
ว.1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
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(13) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 8 

จำนวน 7,000 บาท 

      

  
 เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที ่ 8  บ้านโนนมะเฟือง  เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
ใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า 
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที ่8 บ้านโนนมะเฟือง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ 
จัดเตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำโครงการ ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่มสำหรับเข้าร่วมโครงการ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนิน
โครงการ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ. 2563  และหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.2/ว.1504 ลงวันที ่22 
พฤษภาคม 2563  
  

  

 
(14) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ

พระเทพรันตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่  5 บ้านเสมา
ทอง 

จำนวน 7,000 บาท 

      

  
เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้าน  สำหรับดำเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่ 5 บ้านแสมาทอง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้ 
จ่ายในการดำเนินตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  หมู่ที ่5 บ้านเสมาทอง   เช่น  
ค่าใช้จา่ยในการจัดเตรียมสถานที ่ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  ที่ใช้ในการจัดทำ
โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเข้าร่วมโครงการ และรายจ่ายอื่นๆ  
ที่จำเป็นสำหรับการดำเนนิโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที2่) พ.ศ. 2563  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0819.2/ว.1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563   
  

  

 (15)  โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรันตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1 

จำนวน 7,000 บาท 

      

  
เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  สำหรับดำเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่ 1 บ้าหนองแจ้งใหญ่  เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
ใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที ่1 บ้านหนองแจ้งใหญ่  
เช่น ค่าใช้จา่ยในการจัดเตรียมสถานที ่ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดทำ
โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเข้าร่วมโครงการ และรายจ่ายอ่ืนๆ  
ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยเงินอดุหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเตมิถึง 
(ฉบับที2่) พ.ศ. 2563  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0819.2/ว.1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  
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 (16) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรันตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7 

จำนวน 7,000 บาท 

      

  
เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน สำหรับดำเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชดำรดิ้านสาธารณสุข หมู่ที ่ 7 บ้านอีโค เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน 
การดำเนินตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ีหมู่ที ่7 บ้านอีโค  เช่น ค่าใช้จ่ายใน 
การจัดเตรียมสถานที่  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ที่ใช้ในการจัดทำโครงการ  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเข้าร่วมโครงการ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น 
สำหรับการดำเนินโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที2่) พ.ศ.2563 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0819.2/ว.1504  ลงวันที่  22 พฤษภาคม 2563   
  

  

 (17) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จำนวน 7,000 บาท 

      

  
เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  สำหรับดำเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่ 2 บ้านหญ้าคา  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการดำเนินตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที ่2 บ้านหญ้าคา เช่น ค่าใช้จ่ายใน 
การจัดเตรียมสถานที ่ ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ ์ ที่ใช้ในการจดัทำโครงการ  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเข้าร่วมโครงการ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น 
สำหรับการดำเนินโครงการ ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที2่) พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0819.2/ว.1504 ลงวันที ่ 22 พฤษภาคม 2563  
  

  

 (18) โครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 10 

จำนวน 7,000 บาท 

      

  
เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  สำหรับดำเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่ 10 บ้านหนองไข่ผำ  เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
ใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที ่10 บ้านหนองไข่ผำ เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ์ ทีใ่ช้ในการจัดทำ
โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ สำหรับเข้าร่วมโครงการ และรายจ่ายอื่นๆ 
ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที2่) พ.ศ. 2563  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0819.2/ว.1504 ลงวันที ่ 22  พฤษภาคม 2563  
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 (19) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 4 

จำนวน 7,000 บาท 

      

  
เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้าน  สำหรับดำเนินงานตามแนว 
ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่4 บ้านแจ้งเจริญ เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   หมู่ที ่ 4 บ้านแจ้งเจริญ 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการ 
จัดทำโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเข้าร่วมโครงการ และรายจ่าย 
อ่ืนๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ ฯลฯ   
  

  

 (20) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 6 

จำนวน 7,000 บาท 

      

  
เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  สำหรับดำเนินงานตาม 
แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่6 บ้านตลุกยาง เพ่ือจ่าย 
เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ 
ชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที ่6 บ้านตลุกยาง 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที ่ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ์ทีใ่ช้ในการจัดทำ 
โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเข้าร่วมโครงการ และรายจ่ายอื่น ๆ  
ทีจ่ำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเตมิถึง  
(ฉบับที2่) พ.ศ. 2563  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0819.2/ว.1504 ลงวันที่  22  พฤษภาคม 2563   
  

  

 (21) โครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 8 

จำนวน 7,000 บาท 

      

  
เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  สำหรับดำเนินงานตาม 
แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่ 8 บ้านโนนมะเฟือง  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล 
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
หมู่ที ่8 บ้านโนนมะเฟือง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร  
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ที่ใช้ในการจัดทำโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับ 
เข้าร่วมโครงการ และรายจ่ายอ่ืนๆ ทีจ่ำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563  และหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.2/ว.1504 ลงวันที่  
22 พฤษภาคม 2563  
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 (22) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 9 

จำนวน 7,000 บาท 

      

  
เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  สำหรับดำเนินงานตาม 
แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่9 บ้านดอนเค็ง เพ่ือจ่าย 
เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ 
ชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที ่9 บ้านดอนเค็ง 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที ่ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ์ที่ใช้ในการจัดทำ 
โครงการ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเข้าร่วมโครงการ  และรายจ่ายอื่น ๆ  
ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเตมิถึง 
(ฉบับที2่) พ.ศ. 2563  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0819.2/ว.1504 ลงวันที่  22  พฤษภาคม 2563  
  

  

 
(23) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดTo be number one 

 (ศูนย์เพ่ือใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 2 

จำนวน 6,000 บาท 

      

  
เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตาม 
แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที ่ 2  บ้านหญ้าคา  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดTo Be Number One(ศูนย์เพื่อในใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที ่2 บ้านหญ้าคา  
เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที ่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
ในการจัดทำโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเข้าร่วมโครงการ  
และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.2/ว.1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  
  

  

 
(24) โครงการรณรงคแ์ละแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be number  one 

(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทลูหระหม่อมหญิงอุบลรัตน์
ราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี 

จำนวน 6,000 บาท 

      

  
เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสำหรบัดำเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่4 บ้านแจ้งเจริญ  เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่าย 
ในการดำเนินตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดTo Be Number One 
(ศูนย์เพื่อในใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนา 
พรรณวดี หมู่ที่ 4 บ้านแจ้งเจริญ  เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที ่ ค่าวิทยากร  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดทำโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเข้าร่วม
โครงการ และรายจ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2)  พ.ศ. 2563  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.2/ว.1504 ลงวันที่  22  พฤษภาคม 2563 
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(25) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ 
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ 8 

จำนวน 6,000 บาท 

      

  
เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตาม 
แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่8 บ้านโนนมะเฟือง   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดTo Be Number One (ศูนย์เพ่ือในใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกญัญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที ่8 บ้านโนน
มะเฟือง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่  ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ที่ใช้ในการจัดทำโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเข้าร่วมโครงการ  
และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.2/ว.1504 ลงวันที่  22  พฤษภาคม 2563  
  

  

(26) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลหระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ 
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ 6 

จำนวน 6,000 บาท 

      

  
เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่6 บ้านตลุกยาง   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้ 
จ่ายในการดำเนินตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดTo Be Number One 
(ศูนย์เพ่ือในใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกญัญาสิร ิ
วัฒนาพรรณวดี หมู่ที ่6 บ้านตลุกยาง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที ่ค่าวิทยากร  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดทำโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเข้าร่วม
โครงการ และรายจ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.2/ว.1504 ลงวันที่  22  พฤษภาคม 2563  
  

  

 (27) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค ์หมู่ที่ 1 จำนวน 6,000 บาท 

      

  
เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่1 บ้านหนองแจ้งใหญ่  เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่1  
บ้านหนองแจ้งใหญ่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ที่ใช้ในการจัดทำโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเขา้ร่วมโครงการ และ 
รายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.2/ว.1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
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 (28) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค ์หมู่ที่ 3 จำนวน 6,000 บาท 

      

  
เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่3 บ้านบุเสมา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการดำเนินตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที ่3 บ้านบุเสมา 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที ่ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำ
โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเข้าร่วมโครงการ  และรายจ่ายอื่นๆ  
ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563  และหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.2/ว.1504  
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  
  

  

(29) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 7 จำนวน 6,000 บาท 

      

  
เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที ่7 บ้านอีโค  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการดำเนินตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  หมู่ที ่7 บ้านอีโค   
เช่นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที ่ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดทำ 
โครงการค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเข้าร่วมโครงการและรายจ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็น 
สำหรับการดำเนินโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน 
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเตมิถึง (ฉบับที่2) 
พ.ศ. 2563  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.2/ 
ว.1504  ลงวันที่ 22  พฤษภาคม 2563  
  

  

    (30) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค ์หมู่ที่ 9 จำนวน 6,000 บาท 

      

  
เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที ่9 บ้านดอนเค็ง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการดำเนินตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค ์หมู่ที ่9 บ้านดอนเค็ง 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำ
โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเข้าร่วมโครงการและรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น 
สำหรับการดำเนินโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.2/ว.1504  
ลงวันที่  22  พฤษภาคม 2563 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,056,360 บาท 

1. งบบุคลากร รวม 759,360 บาท 
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 759,360 บาท 

1.1.1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 717,360 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือน 
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีให้แกพนักงานส่วนตำบล 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 717,360.- บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้  
    -ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ  1 อัตรา   เป็นเงิน  409,320 บาท  
   - นักพัฒนาชุมชน                 1 อัตรา   เป็นเงิน  308,040 บาท 
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 จำนวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 -2566)  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถงึปัจจุบัน)  
  

  

1.1.2 เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ  บริหาร  
อำนวยการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯในอัตราเดือนละ 3,500 บาท 
จำนวน  12 เดือน  เป็นเงิน 42,000.-บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา 
กำลังสามปี  (ปีงบประมาณ 2564-2566) และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน)  
และหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 
ธันวาคม 2558  (กองสวัสดิการฯ)   
   

  

2. งบดำเนินงาน รวม 297,000 บาท 
 2.1 ค่าตอบแทน รวม 152,000 บาท 

 (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 120,000 บาท 

      

  
เพ่ือสนับสนุนจ่ายเป็นคา่ป่วยการสำหรับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
จำนวน  2 คน ๆ ละ 5,000.- บาท  จำนวน 12 เดอืน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท.0819.2/ว.2318 ลงวันที ่ 21 เมษายน 2564  
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 (2) ค่าเช่าบ้าน จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล  มีสิทธิเบิกระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที2่) พ.ศ.  2551 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่3) พ.ศ. 2559 
และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที ่มท0808.2/ว.5862 ลงวันที ่12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือ 
หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง (องสวัสดิการฯ)  
  

  

 (3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 2,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ่ข้าราชการ/พนักงาน/ 
ลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2563  
และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว.257 ลงวันที่่ 28 
มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0809.3/ว.1013 ลงวันที ่18 กุมภาพันธ์  
2559  เรื่อง การเบกิเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที ่ มท 0809.3/ว. 4522  ลงวันที่  9  สิงหาคม 2559 เรื่อง  
ประเภทอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ  
ทีเ่กี่ยวขอ้ง (กองสวัสดิการฯ)  
  

 
  

2.2 ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท 
  2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูลค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพยส์ิน  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  
(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา และเผยแพร(่รายจา่ยเก่ียวกับการจ้างเหมาโฆษณา 
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  คา่เบี้ยประกัน  ค่าใช้จา่ยในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา   
ค่าจ้างเหมาบริการ   หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ  เช่น งานรักษาความปลอดภัย  
งานทำความสะอาด งานดูแลตน้ไม้ ที่เข้าลักษณะรายจา่ยประเภทนี้ ค่าติดตัง้ไฟฟา้  
ค่าติดตั้งประปา  ค่าติดตัง้โทรศพัท์ ค่าติดตั้งเคร่ืองรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ  
เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว.1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ–รายจา่ย 
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ 
ว.4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจา้งเอกชน 
และการเบิกจ่ายเงนิค่าจา้งเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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      2.2.2  รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ  

  

  (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม 
ในการใช้สนามบิน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  
  

  

  (2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมหรือค่าใช้จ่ายทำเนองเดียวกันที่มีชื่อเรียก
อย่างอ่ืน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิน่ พ.ศ. 2557 
  

    

 (3) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีและการทำหีบห่อบรรจุภัณฑ์ จำนวน 25,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีและการทำหีบห่อ
บรรจุภัณฑ์  เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่ค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหาร
และเครื่องด่ืม ค่าจัดทำป้าย  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด –ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ และ
รายจ่ายอ่ืน ๆที่จำเป็น 
ในการอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2558 (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 (ฉบับที ่4) 
พ.ศ. 2561 หนังสือ มท.0808.2/ว.2089  ลงวันที่  12  เมษายน  2559 
เรื่อง การจัดการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566  -2570)  หน้า  86  
ลำดับที่ 1 
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 (4) โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมและครอบครัวตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและครอบครัวตำบลหนอง 
แจ้งใหญ ่เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่ค่าตอบแทน 
วิทยากรค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้าย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด –ปิดการ 
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ และอุปกรณ์และรายจ่ายอ่ืน ๆที่จำเป็นในการอบรมสำหรับ 
การจัดทำโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิน่ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที ่2) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2559 (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 หนังสือ มท.0808.2/ว.2089 ลงวันที่ 12 เมษายน 2559  เรื่อง การ
จัดการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
หน้า 68 ลำดับที่ 23   
  

 2.2.3 ค่าบำรงุรกัษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที ่มท0808.2/ว.1095 ลงวันที2่8 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก 
ประเภทรายรับ - รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที ่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย 
และค่าสาธารณูปโภค  
  

  

  2.3 ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 
  (1) วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึง 
รายจ่ายยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัด 
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ 
รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่านขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย  
ค่าติดตั้ง เป้นต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ กระดาษ  
ที่เย็บกระดาษ ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง กระดาษ หมึก  
ดินสอ ยางบล น้ำยาลบคำผิด  เทปกาว  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2562 
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่  28 
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ–รายจ่ายประจำปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 (2) วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  
ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ี่ใช้ในการซ่อมแซม 
บำรุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกต ิรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ 
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น  แผ่นหรือ 
จานบันทึกข้อมูลอุปกรณ์บัน่ทึกข้อมูล หวัพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกกระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ ซีดีรอม   
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่ี มท . 0808.2/ว1095 ลงวันที่  
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  
  

  

 
 
 
 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานไฟฟ้าและประปา รวม 400,000 บาท 
 1. งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท 
 1.1 เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท 
 1.1.1 เงนิอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ       
  (1)  เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 400,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนนุให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือดำเนินการ 
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายในตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
จำนวน  400,000.- บาท  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ 
แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 220,000 บาท 

1. งบดำเนินงาน รวม 220,000 บาท 
1.1 ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท 

     1.1.1  รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ  

 (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอาสาสมัคร 
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือง (อปพร.) เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดเตรียม 
สถานที่ค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้าย  ค่าใช้จ่าย 
ในพิธีเปิด –ปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ และอุปกรณ ์และรายจ่ายอ่ืน ๆ  ที่จำเป็น 
ในการอบรมสำหรับการจัดทำโครงการฯ เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้ 
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่ พ.ศ.2557   
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553   และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 130 ลำดับที่ 16  
  

  

 (2) โครงการให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 120,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ความรู้การป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่  ค่าตอบแทน 
วิทยากรคา่อาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้าย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด 
การฝึกอบรม ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ และรายจ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในการอบรม 
สำหรับการจัดทำโครงการฯ เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกจิการอาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือนพ.ศ. 2553  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 เป็นไปตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 131 ลำดับที ่19 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
  

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 1,500 บาท 
1. งบดำเนินงาน รวม 1,500 บาท 

1.1 ค่าใช้สอย รวม 1,500 บาท 
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 1,500 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน งานรัฐพิธีทางศาสนา งานพิธีเปิดอาคาร 
ต่างๆ ตามนโยบายหรือคำสั่งของอำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย  
รัฐบาล หรือตามภารกกิจ อำนาจหน้าที่ ฯลฯขององคก์ารบริหารส่วนตำบล 
หนองแจ้งใหญ่ (กองการศึกษาฯ) 
   

  

 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 255,000 บาท 
 1. งบดำเนินงาน รวม 255,000 บาท 
 1.1 ค่าใช้สอย รวม 255,000 บาท 
       1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ     
 (1) โครงการจัดงานแข่งขันกีฬา จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสำหรบั 
เยาวชน หรือประชาชนในเขตตำบลหนองแจ้งใหญ่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ 
จัดเตรียมสถานที ่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าวิทยากร หรือ คณะกรรมการฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม 
กีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้าที่ 80 ลำดับที่ 52   
  

  

  (2) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เช่น  
ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่  ค่าวัสดุ อุปกรณ ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  
ค่าของรางวัล ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและ 
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที ่83 ลำดับที่ 59   
  

  

 (3) โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาการกีฬาตำบลหนองแจ้งใหญ่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนา 
การกีฬาตำบลหนองแจง้ใหญ ่เช่น  ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ  ฯลฯ   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
หรอืการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หนา้ที ่ 81 ลำดับที่  53  (กองการศึกษาฯ) 
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 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 230,000 บาท 
1. งบดำเนินงาน รวม 180,000 บาท 

1.1 ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท 
           1.1.1    รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ    
 (1) โครงการจัดงานประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีบัวไหม  
บัวใหญ่  เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดตกแต่งสถานที่  ค่าวัสดุ อุปกรณ ์ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องเสียง ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ฯลฯ เป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือการจัด 
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 79  
ลำดับที่  51    
  

  

 (2) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  เช่น  
ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที ่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการจัดงาน    
ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์ ค่าของรางวัล ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม 
กีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้าที่  79 ลำดับที ่49   
  

  

 (3) โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดตกแต่งเทียนพรรษา  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ที่จำเป็น ค่าแต่งกาย  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า ค่าของรางวัล ฯลฯ เป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือการจัด 
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หน้าที่  79 ลำดับที่  50   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  



-111- 
  

 2. งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 
2.1 เงินอุดหนุน               รวม 50,000 บาท 

 2.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
 (1) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
1)  อุดหนุนที่ทำการปกครองท้องถิ่นอำเภอบัวใหญ่  จำนวน  10,000.- บาท   
     เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี   งานพิธีทางศาสนา หรือ  
     กิจกรรมทางศาสนาประจำปี  ฯลฯ   
2) อุดหนุนที่ทำการปกครองท้องถิ่นอำเภอบัวใหญ่ จำนวน  40,000.- บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฉลองชัยท้าวสุรนารี 
   ประเพณีบัวไหม - บัวใหญ่ ประจำปี พ.ศ.  2566   เป็นไปตามระเบียบ    
   กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   (พ.ศ. 2566-2570)  หน้าที่ 82 ลำดับที่ 56  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,067,060 บาท 
 1 งบบุคลากร รวม 1,347,060 บาท 

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,347,060 บาท 
        1.1.1  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                จำนวน        709,560   บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจำปี  จำนวน 2  อัตรา จำนวน 12 เดือน  เป็นเงิน  709,560.-บาท    
โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้     
      -  ผู้อำนวยการกกองช่าง    1  อัตรา   เป็นเงิน  409,320 บาท 
      -  นายช่างโยธา               1  อัตรา  เป็นเงิน  300,240 บาท  
  -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบยีบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
จำนวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากำลังสามปี  (ปีงบประมาณ 2564-2566)  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) 
  

  

1.1.2 เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง
ช่าง  ในอัตราเดือนละ  3,500.-บาท  จำนวน  12  เดือน   เป็นเงิน 
42,000.- บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2542  จำนวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากำลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2564-2566) และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน)  และหนังสือ
สำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว. 138 ลงวันที่  
30 ธันวาคม 2558  (กองช่าง) 
  

    

1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 543,600 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
จำนวน  4  อัตรา  เป็นเงิน  543,600.-  บาท 
     1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ     จำนวน  3  อัตรา 
          - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1 อัตรา   เป็นเงิน   160,200 บาท 
          - พนักงานขับรถยนต์        1 อัตรา   เป็นเงิน   131,880 บาท 
          - ผู้ช่วยนายช่างโยธา         1 อัตรา   เป็นเงิน   143,520 บาท 
   2)  พนักงานจ้างทั่วไป(คนงาน)  1  อัตรา   เป็นเงิน   108,000 บาท 
 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
และหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.5/ว.36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558  
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1.1.4 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 51,900 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานตามภารกิจ และพนักงาน 
จา้งทั่วไป จำนวน  4  อัตรา  เป็นเงินทั้งสิ้น  51,900.-  บาท 
   1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน 2  อัตรา  เป็นเงิน 39,900 บาท 
       - พนักงานขับรถยนต์   1   อัตรา   เป็นเงิน  24,000 บาท 
       - ผู้ชว่ยนายช่างโยธา    1 อัตรา   เป็นเงิน  15,900 บาท 
   2)  พนักงานจ้างทั่วไป  คนงาน  1 อัตรา  เป็นเงิน 12,000 บาท  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
หนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว. 1372 ลงวันที่  1
กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.ก.ท. และ.ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไป 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่)    
  

  

2. งบดำเนินงาน รวม 1,689,000 บาท 
2.1 ค่าตอบแทน รวม 174,000 บาท 

2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นคา่ตอบแทนผู้ช่วยปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ 
บริหารส่วนตำบล เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน 
ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนบุคคลหรือณะกรรมการที่ได้รับการ 
แต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  เงินรางวัล   
เงินทำขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด 
ที ่กค. 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายคา่ตอบแทน 
บุคคลหรือคณะกรรมการและ  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงิน 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมลีักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอืน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
  

  

2.1.2 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 104,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล มีสิทธิเบิกระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที2่) พ.ศ.  2551 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่3) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.2/ว.5862  
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงิน 
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจา้งประจำ  
ผู้มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด 
ที ่กค.0422.3/ว.257 ลงวันที่ ่28  มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุง 
การศึกษาและค่าเล่าเรียนหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0809.3/ว.1013 ลงวันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว. 4522 ลงวันที ่9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภท 
อัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรอืหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
  

  

2.2 ค่าใช้สอย รวม 980,000 บาท 
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
 (1) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 200,000 บาท 

      

  
รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซึ่งบริการ  เพ่ือจ่ายเป็นค่า  ถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ 
หรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล   ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการ 
จา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์โรงมหรสพ 
หรือสิ่งพิมพ์ต่าง  ๆ )   ค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ   ค่าเบี้ยประกันค่าใช้จ่ายในการ 
ดำเนินคดตีามคำพิพากษาค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าออกแบบและควบคุมงาน 
ก่อสร้างฯ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า   
ค่าติดต้ังประปาฯ  ค่าติดตั้งโทรศัพท์ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตา่ง ๆ ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว.1095 
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ  
– รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว.4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การดำเนนิการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
  

  

2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ      
 (1) ค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักาธรรมเนียม 
ในการใช้สนามบิน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน 
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  
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(2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมหรือค่าใช้จ่ายทำเนองเดียวกันที่มีชื่อเรียก
อย่างอ่ืน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
  

    

2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 700,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562   
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว.1095 ลงวันที่ 
28  พฤษภาคม 2564   เรื่อง    รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว. 2909 ลงวันที่  27  เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
 
  

    

2.3 ค่าวัสดุ รวม 535,000 บาท 
(1) วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง  รวมถึง 
รายจ่ายยเพือ่ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดสิ่งของ 
ที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิรายจ่าย 
ที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่านขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกนัภัยค่าติดตั้ง เป้นต้น  
อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ กระดาษ ทีเ่ย็บกระดาษ ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เกา้อ้ีพลาสติก ตรายาง กระดาษ หมึก ดินสอ ยางบล น้ำยาลบคำผิด  
เทปกาว ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกคา่ใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  และหนังสือกรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่นที่ มท.0808.2/ว.1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 
การจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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(2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าแลวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง 
ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพือ่จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุง 
รกัษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ 
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไมโครโฟน  
ขาตัง้ไมโครโฟน โทรโข่ง ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า ขอหลอดฟลูออเรสเซนซ์  
เบรกเกอร์  สายอากาศ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  
  

  

(3) วัสดุก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ 
ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ 
ใช้งานไดต้ามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย ค่าติดตัง้ เป็นต้น  อาทิเช่น ไมต่้าง ๆ ค้อม คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม  
ขวาน ตลับเมตร ปูนซีเมนต์ ทราย ยางมะตอยสำเร็จรูปฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที ่มท.0808.2/ 
ว.1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ –  
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  

  

(4) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง   
วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  
หรอืปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง  
ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทเิช่น ไขควง ประแจ  แม่แรง กุญแจปาก
ตาย คีมล๊อค ยางรถยนต์ น้ำมนัเบรก น้ำกลั่น เครื่องยนต์ แบตเตอรี่ี่่ ล้อ ไฟหน้า 
ไฟเบรก ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรม 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ที่ มท. 0808.2/ว.1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถิน่ 
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(4)  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 75,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้องชำระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ำมนัเชื้อเพลิง น้ำมนัดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซินน้ำมันเตา น้ำมันจาร
บี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ำมันเกยีร์   น้ำมันหล่อลื่นฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท . 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รปูแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
  

    

(5) วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง  
ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใ่ช้ในการซ่อมแซมบำรุง 
รักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันค่าวัสดุ เช่น  
ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง อาทิเช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล   
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรอืแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกกระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล  แป้นพิมพ์  ซีดีรอม  แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่นที ่มท . 0808.2/ว1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 
การจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3. งบลงทนุ รวม 31,000 บาท 
3.1  ค่าครุภัณฑ ์ รวม 31,000 บาท 
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

 (1)  โน๊ตบุุ๊ค จำนวน 31,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (โน๊ตบุ๊ค) จำนวน  
1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  ขนาดหน้าจอ  15.6 นิ้ว 
โปรเซสเซอร์ โปรเซสเซอร์ AMD Ryzen 5 5600H 
ความเร็ว ความเร็วโปรเซสเซอร์ 6C / 12T, 3.3 / 4.2 GHz, 3MB L2 / 16MB L3 
จอแสดงผล FHD (1920 x 1080) IPS 300nits Anti-
glare, 165Hz, 100% sRGB, DC dimmer 
Memory 16GB DDR4 3200MHz SO-DIMM 
Storage 512GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe 
Graphics NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 
Operating System Windows 11 Home 
Camera 720p with Privacy Shutter 
Optical Drive No 
Connection ports 1x power connector,1x Ethernet (RJ-45) , 1x USB-
C 3.2 Gen 1 (support data transfer only) ,  
1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) ,1x HDMI 2.0 ,2x USB 3.2 Gen 
1  Wireless 11ax, 2x2 + BT5.0 
Battery Integrated 45Wh 
Battery Life N/A 
Color Shadow Black 
Dimensions W x D x H 35.96 x 25.19 x 2.42 cm. 
Weight 2.25 Kg. 
Warranty 2 Years Warranty Premium Care , 2Years accident insurance 
Option Keyboard TH/EN 
 เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.2/ว.1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564   
เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่ต้องการคุณสมบัตินอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากเนื่องจากคุณสมบัติที่ตั้งไว้ ในมาตรฐานครุภัณฑ์มีคุณสมบัติไม่
เหมาะสมกับการทำงานในการเขียนแบบโรงการก่อสร้าง ของโปรแกรมซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้
โปรแกรมความละเอียดสูง และใช้พืน้ที่ในการจัดเก็บข้อมลูจำนวนมาก จึงตั้งงบประมาณราคา
ในจังหวัดหรือท้องถิ่น   
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 งานก่อสร้าง รวม 2,488,600 บาท 
  งบลงทุน รวม 2,488,600 บาท 
 3.2  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,488,600 บาท 
 3.2.1  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

 (1)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางไปศาลปู่ตา  
บ้านดอนเค็ง หมู่ที่ 9 

จำนวน 226,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางไปศาลปู่ตา บ้านดอนเค็ง 
หมู่ที ่9 ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายบอกรายละเอียดโครงการและป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที ่มท.0808.2/ 
ว.1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น
(พ.ศ. 2566 - 2570 ) หน้า 118 ลำดับที่ 78  
  

  

 (2)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบรเิวณภายในคุ้มหนองแซง  
บ้านเสมาทอง หมู่ที่ 5 

จำนวน 366,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณภายในคุ้มหนองแซง 
บ้านเสมาทอง หมู่ที ่5 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางกว้าง ข้างล 0.30 เมตร หรือพ้ืนทีเ่ทคอนกรีตไมน่้อยกว่า  660 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายบอกรายละเอียดโครงการและปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียด 
ตามแบบ อบต. กำหนด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริม 
การปกครองส่วนท้องถิ่น  ที ่ มท 0808.2/ว.1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570  หน้า 106 ลำดับที่ 48 
  

  

 (3)  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณแยกต้นโพธิ์ถึง 
ลำห้วยยาง บ้านตลุกยาง หมู่ที่ 6 

จำนวน 460,600 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณแยกตน้โพธิ์ถึงลำห้วยยาง  
บ้านตลุกยาง หมูท่ี ่6 โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.  มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 
0.40 ม. จำนวน  177 ท่อน และวางบ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาตระแกรงเหล็ก จำนวน 
22 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 199 ม. พร้อมติดตั้งป้ายบอกรายละเอียดโครงการ 
และปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว.
1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ –  
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
 2566 – 2570)  หน้า 108 ลำดับที ่53  
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 (4) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณหน้าวัดบ้านหญ้าคา 
หมู่ที่ 2 

จำนวน 310,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณหน้าวัดบ้านหญ้าคา  
หมู่่ที ่2  โดยวางท่อระบายน้ำและซ่อมผิวจราจร ท่อ  คสล. มอก. ชั้น 3   
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน  113 ท่อน และวางบ่อพักสำเร็จรูป
พร้อมฝาตระแกรงเหล็ก จำนวน  11  บ่อ ความยาวรวม  124 ม. พร้อมติดตั้ง
ป้ายบอกรายละเอียดโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียด
ตามแบบ อบต. กำหนด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  และ 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว.1095 ลงวันที่  
 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รปูแบบและการจำแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570  หน้า 98 ลำดับที่ 27 
  

    

(5)  โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านหญ้าคา หมูท่ี่ 2 จำนวน 78,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านหญ้าคา หมู่ที ่2   
โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง0.40 ม.  
จำนวน 32ท่อน และวางบ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาตระแกรงเหล็ก จำนวน  
3 บ่อ รวมความยาว 35 ม.  พร้อมติดตั้งป้ายบอกรายละเอียดโครงการและ 
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ ที ่มท 0808.2/ว.1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รปูแบบ 
และการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570  หน้า 99 ลำดับที่ 29 
  

  

 (6) เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) จำนวน 70,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้  ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 
มิถุนายน 2544  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว.1837 ลงวันที่  11 กันยายน 2560    
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 3.2.2 ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

 (1)  โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีโคพร้อมติดต้ัง
ระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ 

จำนวน 489,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นคา่ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีโค พร้อมติดตั้งระบบ 
ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศโดยดำเนินการปรับปรุงรื้อถอนประตูบานม้วน 
จำนวน 2 ชุด  หน้าต่างบานไม้พร้อมวงกบ  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
ในอาคารพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง  
 พร้อมติดตั้งป้ายบอกรายละเอียดโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   
รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว.1095  ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท 
รายรับ - รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570  หน้า 92 ลำดับที่ 12 
  
  

  

 (2)  โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุเสมา-เสมาทองพร้อม
ติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ 

จำนวน 489,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุเสมา-เสมาทอง 
 พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ โดยดำเนินการปรับปรุงรื้อถอน 
หน้าต่างบานไม้พร้อมวงกบ จำนวน 16 ชุด ติดต้ังหน้าต่างอลูมิเนียม พร้อมมุ้งลวด  
ติดตั้งฉากผนังกัน้ห้อง จำนวน 1 บาน  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ในอาคาร 
ประมาณ 123  ตร.ม.   พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด  12,000   บีทียู 
จำนวน 7 เครื่อง  พร้อมติดตั้งป้ายบอกรายละเอียดโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2562 
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว.1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจำปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570  
หน้า 94 ลำดับที่ 17 
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แผนงานการเกษตร 

 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท 
1. งบดำเนินงาน รวม 10,000 บาท 

1.1 ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ    

(1) โครงการฝึกอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกจิพอเพียง  เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่ 
ค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้าย  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด 
 –ปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ และอุปกรณ ์และรายจ่ายอื่น ๆที่จำเป็นในการอบรม 
สำหรับการจัดทำโครงการ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 หนงัสือ มท.0808.2/ว.2089 ลงวันที่ 
12 เมษายน 2559  เรื่อง การจัดการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
หน้า      ลำดับที่    
 
  

  

งานสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ                                                              รวม 120,000 บาท 
1. งบดำเนินงาน รวม 120,000 บาท 
 1.1 ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท 

1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  
 (1) โครงการท้องถิน่ รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่สีเขียว จำนวน 50,000 บาท 

    

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการท้องถิ่น รวมใจภักดิ ์รกัษ์พ้ืนที่สีเขียว   
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่ค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหาร 
และเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้าย  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด –ปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  และ 
อุปกรณ ์และรายจ่ายอ่ืน ๆที่จำเป็นในการอบรมสำหรบัการจัดทำโครงการ  ฯลฯ    
เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม 
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่ พ.ศ. 2555  แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที ่2) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 
หนังสือ มท.0808.2/ว.2089 ลงวันที่ 12 เมษายน 2559  เรื่อง การจัดการฝึกอบรม 
สัมมนา และศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 55 ลำดับที ่ 1  
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 (2) โครงการรักน้ำ รักป่ารักษาแผ่นดิน จำนวน 50,000 บาท 

    

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักนำ้ รักป่ารักษาแผ่นดิน  เช่น  
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่ค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหาร 
และเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้าย  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด –ปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  
และอุปกรณ์และรายจ่ายอ่ืน ๆที่จำเป็นในการอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ ฯลฯ   
เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม 
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที ่2) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ฉบับที ่4) 
พ.ศ. 2561 หนังสือ มท.0808.2/ว.2089 ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 เรื่อง การจัดการ
ฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นไปตาม
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 55 ลำดับที่ 2  (สำนักปลัด) 
  

  

(3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อพ.สธ.สถ.) 

จำนวน 10,000 บาท 

    

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันูกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการ 
ปกครองส่วนท้องถิ่น(อ.พ.สธ.สถ.)เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่
ค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้าย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด –ปิดการ
ฝึกอบรม  ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ และรายจ่ายอ่ืน ๆที่จำเป็นในการอบรมสำหรับการ 
จัดทำโครงการ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ 
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพ่ิมเติมถงึปัจจุบัน (ฉบับที ่2) พ.ศ.2558 (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2559  
(ฉบับที ่4)พ.ศ. 2561 หนังสือ มท.0808.2/ว.2089 ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 เรื่อง  
การจัดการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 55 ลำดับที่ 3 (สำนักปลัด) 
  

  

 1.2 ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 
(1) วัสดุการเกษตร    จำนวน 10,000 บาท 

    

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงนิคา่วัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ 
ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น อาทิเช่น เคียว สปริงเกอร์ จอบหมุน มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย ยาป้องกันและ
กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธ์ช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบ
หรือพลาสติก  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่ มท . 0808.2/ว1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ 
และการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  



 


