
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง

อําเภอ ปากชอง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 55,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,908,380 บาท

งบบุคลากร รวม 7,980,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,867,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ดังนี้ 
1.ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลคลอง
มวง จํานวน 20,400 บาท/เดือน จํานวน 1 อัตรา 
2.ตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลคลอง
มวง จํานวน 11,220 บาท/เดือน จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือน ดังนี้ 
1.ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลคลอง
มวง จํานวน 1,750 บาท/เดือน จํานวน 1 อัตรา 
2.ตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลคลอง
มวง จํานวน 880 บาท/เดือน จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน ดังนี้ 
1.ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลคลอง
มวง จํานวน 1,750 บาท/เดือน จํานวน 1 อัตรา
2.ตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลคลอง
มวง จํานวน 880 บาท/เดือน จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ดังนี้
1.ตําแหนงเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองมวง 
จํานวน 7,200 บาท/เดือน จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 3,182,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ดังนี้
1.ตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลคลอง
มวง จํานวน 11,220 บาท/เดือน   
จํานวน 1 อัตรา 
2.ตําแหนงรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองมวง 
จํานวน 9,180 บาท/เดือน จํานวน 1 อัตรา 
3.ตําแหนงเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองมวง 
จํานวน 7,200 บาท/เดือน จํานวน 1 อัตรา 
4.ตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองมวง 
จํานวน 7,200 บาท/เดือน จํานวน 33 อัตรา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,113,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,412,140 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล จํานวน 11
 อัตรา ดังนี้
1.ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองมวง (นักบริหาร
งานท้องถิ่น ระดับกลาง)
2.ตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองมวง (นัก
บริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
3.ตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหาร งานทั่วไป ระดับต้น)
4.ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล (ปก.)
5.ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปก.)
6.ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน (ชก.)
7.ตําแหนงนิติกร (ปก.)
8.ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)
9.ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการ (ปง.)
10.ตําแหนงเจ้าพนักงานการเกษตร (ปง./ชง.)
11.ตําแหนงเจ้าพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (ปง./ชง.)
 - เป็นไปตามคาใช้จายตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 5) (บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น บัญชี 5)
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561- 2563)
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 136,380 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้กับ
พนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1.ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองมวง (นักบริหาร
งานท้องถิ่น ระดับกลาง) เดือนละ 7,000 บาท 
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1.ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการ (ปง.)
2.ตําแหนงเจ้าพนักงานการเกษตร (ปง./ชง.)
3.ตําแหนงเจ้าพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบลได้รับเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน พ.ศ.2547
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป  (พ.ศ. 2561-2563)
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1.ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองมวง (นักบริหาร
งานท้องถิ่น ระดับกลาง) เดือนละ 7,000 บาท
2.ตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองมวง (นัก
บริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เดือนละ 3,500 บาท
3.ตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ
ต้น) เดือนละ 3,500 บาท
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป  (พ.ศ. 2561- 2563)
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 349,140 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต (ประเภท
มีทักษะ) จํานวน 1 อัตรา
2.พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนงคนงานทั่วไป  จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ
.ศ. 2558 (กําหนดบัญชีคาตอบแทนพนักงานจ้าง)
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561-2563)
- ตั้งจายจากเงินรายได้ 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต (ประเภท
มีทักษะ) จํานวน 1 อัตรา
2.พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนงคนงานทั่วไป  จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป  (พ.ศ.2561-2563)
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 1,763,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 418,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ได้แก เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้าน
การรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย) คาตอบแทน อปพร. เงิน
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัลประจําป  เงินทํา
ขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว คาตรวจผลงานของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและประเมินความ
ชํานาญหรือเชี่ยวชาญผลงานของพนักงานผู้ขอรับการ
ประเมิน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง คณะกรรมการสอบสวน  คณะกรรมการสอบความรับผิดทาง
ละเมิด  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้องตามที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ  คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 15 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.7.2 เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นให้ตั้งจาย
ไว้ในหมวดคาตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทคาตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาเชาบ้าน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านได้ตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ     คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้เบิก
จายได้ในหมวดนี้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวน
ตําบล และผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตร 
ตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้เบิกจายได้
ในหมวดนี้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 1,285,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก คาโฆษณาและเผยแพร คา
จ้างเหมาทําปายหรือแผงปดประกาศ การจ้างทําโปสเตอร การ
บันทึกภาพยนต วีดีโอเทป วีดีทัศน    คาล้างอัดขยายรูปถาย การ
จ้างโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ หนังสือพิมพวารสาร แผน
พับปายประชาสัมพันธ  คาใช้จายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
ข้อมูล ขาวสาร เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป สิ่ง
พิมพตางๆ คาธรรมเนียมปายยานพาหนะ คาธรรมเนียม
ศาล                 คาธรรมเนียมที่ดิน และคาธรรมเนียมอื่น
ใด ฯลฯ ตามที่หนวยงานเป็นผู้เรียกเก็บ คาถายเอกสาร เย็บ
หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ   
คาจ้างเหมาบริการเอกชนหรือบุคคลธรรมดา ให้ผู้รับจ้างเหมาทํา
การอยางหนึ่งอยางใดซึ่งอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
ลักษณะงานที่จ้าง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติม ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสร้าง ฯลฯ  คาจ้างเหมาบริการเอกชน
หรือบุคคลธรรมดา (เพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามปกติ) และคาใช้
จายอื่นๆ     ที่จําเป็นเกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
กระทรวง ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
กําหนดที่สามารถให้เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคา
บริการ คาใช้จายอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจ
งานหรือเยี่ยมชม  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการ   
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ตางๆ เชน คาอาหาร        คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม  ทั้งนี้ให้
รวมถึงผู้เข้ารวมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้ารวม
ประชุมด้วย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้อง
ถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลคลองมวง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือ  
ผู้บริหารท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลคลองมวง โดยมีคา
ใช้จายประกอบด้วย คารับรอง  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
ใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคา
บริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงานรวมคาติดตั้งและคารื้อ
ถอน  เชน  เครื่องโปรเจคเตอร  เครื่องเสียง  เต็นท  เวที  
คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย  เชน  คาจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัย  หรืออื่น ๆ  คาจ้าง   เหมาทําความ
สะอาด  คาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน  เชน  คา
จ้าง  เหมาทําปายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาถายเอกสาร เย็บ
หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาใช้จายในการตกแตงจัดสถาน
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ที่           
คาสาธารณูปโภคตาง ๆ  เชน  กระแสไฟฟา  น้ํา
ประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติดตั้ง       
คาเชาอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้องตามที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 13 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.5.4 คาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งให้ความรวมมือ
ในการประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสารแก
ประชาชน หรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ
และหน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงฐานะการคลัง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2
/ว 4289 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การเตรียมการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาใช้จายในการฝึกอบรมและคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 130,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือผู้
ที่กระทรวงมหาดไทย สั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น หรือผู้ที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติ
ราชการ ให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ประกอบด้วย 
(1) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
(2) คาเชาที่พัก 
(3) คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ   
คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ  คาระวาง
บรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม  และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน 
(4) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 14 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.6.3 คาใช้จายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้
แกผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพการทํางานให้แก
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและ
ศักยภาพการทํางานให้แก คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถาน
ที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึก อบรม คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ 
คาประกาศนียบัตร  คาถาย เอกสาร          คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก อบรม  คาใช้จายใน
การติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่
สามารถให้เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 14 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.6.3 คาใช้จายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้
แกผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า 80
 ลําดับที่ 1
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐด้วยการปรับลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติงาน

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาค
รัฐด้วยการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน เชน คา
ปายประชาสัมพันธกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
งาน  คาเอกสารหรือสื่อประชาสัมพันธ คาประเมินความพึงพอใจ
การบริการประชาชนจากหนวยงานภายนอก ฯลฯ และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่
สามารถให้เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า 81
 ลําดับที่ 2
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการ
ฝึก อบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ 
คาประกาศนียบัตร  คาถาย เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก อบรม  คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นเกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้
เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต อบต.คลอง
มวง พ.ศ.2562 -2564 ด้านที่ 2 การบริหารงานเพื่อการปองกัน
การทุจริต
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า 81
 ลําดับที่ 3
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยแยกวัสดุเป็น 2
 ประเภท ได้แก
วัสดุคงทน  หม้อ  กระทะ    กะละมัง   ตะหลิว    กรอบ
รูป   มีด   ถัง    ถาด   แก้วน้ํา   จานรอง  ถ้วยชาม  ช้อน
ส้อม  กระจกเงา  โองน้ํา  ที่นอน   กระโถน   เตาไฟฟา    เตา
น้ํามัน   เตารีด   เครื่องบดอาหาร  เครื่องตีไขไฟฟา   เครื่องปง
ขนมปัง  กระทะไฟฟา  หม้อไฟฟา รวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟา  กระติกน้ําร้อน  กระติกน้ําแข็ง   ถังแก็ส  เตา  ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง   ผงซักฟอก  สบู   น้ํายาดับกลิ่น   แปรง   ไม้
กวาด  เขง   มุ้ง   ผ้าปูที่นอน  ปลอกแขน  หมอน  ผ้าหม  ผ้าปู
โตะ  น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ  คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้
เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทในอาคารสํานักงานอาคารที่เป็น
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลคลองมวง และให้หมาย
ความรวมถึง คาใช้จายที่ต้องชําระเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กลาว และคาใช้จายชําระพร้อมกันที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษา
สาย รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ตั้งจายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 164,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 164,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ประชุมขาเหล็ก จํานวน 21,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ประชุมขาเหล็ก ขนาด 45x40x90
 ซม. จํานวน 24 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้
มีพนักพิงและที่นั่งโครงไม้อัดบุฟองน้ําหุ้มหนังสังเคราะห PVC ทน
ทาน ไมขาดงาย ปลายขามีพลาสติกแข็ง กันลื่นและปองกันรอย
ขีดขวนบนพื้นผิว  
- เป็นไปตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด
 - ตั้งจายจากเงินรายได้

เครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 52,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร แบบตัด
ละเอียด ทําลายครั้งละ 20 แผน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.ขนาดที่กําหนดเป็นแบบทําลายขั้นต่ําตอครั้ง
2.ขนาดกระดาษหลังทําลายความกว้างระหวาง 3-5
 มิลลิเมตร และความยาวระหวาง 25-40 มิลลิเมตร
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภันฑ สํานักงบประมาณ 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เครื่องฟอกอากาศ จํานวน 24,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดชื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู โดยมีคุณลักษณะดัง
นี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 12,000 บีทียู
แบบแยกสวน 
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3)
นอกเหนือจากการพิจารณาราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 (1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอปุกรณดังนี้ สวิตช 1 ตัวทอทอง
แดงไปกลับ หุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ 
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ตู้โชวกระจก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้โชวกระจก ซึ่งใช้เพื่อการสงเสริม สนับสนุน
การพัฒนาอาชีพให้กับกลุมอาชีพในตําบลคลองมวงตามอํานาจ
หน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล เชน แสดงสินค้าโอท็อปของ
ตําบล ผลิตภัณฑแปรรูปจากกลุมอาชีพที่อบต.คลองมวงจัดฝึก
อบรม อาทิเชน ดอกไม้จันทร ผลิตภัณฑจากวิสาหกิจชุมชนตําบล
คลองมวง เพื่อเพิ่มชองทางการจําหนวยให้กลุมตางๆที่ อบต.สนับ
สนุน ให้มีกลุมอาชีพขึ้นในชุมชนตามอํานาจหน้าที่ โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1.) ตู้กระจก 3 ชั้น
2.) ขนาดความกว้างไมน้อยกวา 1.5 เมตร สูงไมน้อยกวา 1 เมตร
- เป็นไปตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ โดยมี
คุณลักษณะดังนี้           
แบบ 2 บาน  
1) มีมือจับชนิดบิด            
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น           
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องถายรูป/ถายวีดิโอ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ กล้อง DSLR (Digital Single-
Lens Reflex) หรือกล้องดิจิตอลสะท้อนภาพเลนสเดี่ยว สามารถ
ถอดเปลี่ยนเลนสได้ มองผานเลนส  มีกระจกสะท้อนภาพ มีชอง
มองภาพแบบออพติคอล ได้ตรงตามที่เห็นและก็ยังสามารถมองที่
จอ LCD โดยเป็นการมองเห็นจากสถานการณจริง หลักๆDSLR 
จะมีเซ็นเซอรอยู 2 ขนาด คือ full frame และ APS-
C Fullframe จะมีขนาดเซ็นเซอรใหญมาจากฟอรแมทฟลม 35
 มม. รองรับการเชื่อมตอไร้สาย wi-fi,NFC และ Bluetooth 
- เป็นไปตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด
- ตั้งจายจากเงินรายได้

งานบริหารงานคลัง รวม 5,721,200 บาท
งบบุคลากร รวม 2,436,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,436,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,770,000 บาท

เพื่อจายเงินเดือน/การปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 5 อัตรา ได้แก 1.ผู้อํานวยการกองคลัง 2. นัก
วิชาการเงินและบัญชี 3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4.เจ้า
พนักงานพัสดุ 5.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 40,500 บาท

เพื่อจายเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 4 อัตรา ได้แก 1.นักวิชาการเงินและบัญชี 2.เจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี 3.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 4.เจ้า
พนักงานพัสดุ ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้อํานวยการกอง
คลัง จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได้

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างลูกจ้างประจํา/การปรับปรุงคาจ้าง
ประจํา จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได้

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจายคาจ้างพนักงานจ้าง/การปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง จํานวน 2 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา ตั้งจาย
จากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 3,132,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 272,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจัดจ้างตาม
หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการตาม
หนังสือ ดวนที่สุด กค 0402.4/ว 156 ลว กันยายน 2560 หรือ
อื่นๆ ตามที่ระเบียบสามารถเบิกจายได้ และเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
ตามระเบียบหนังสือสั่งการที่สามารถเบิกจายได้ตั้งจายจากเงินราย
ได้
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คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และ
ตามระเบียบหนังสือสั่งการที่สามารถเบิกจายได้ ตั้งจายจากเงิน
รายได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2551 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันและตามระเบียบหนังสือสั่ง
การที่สามารถเบิกจายได้ ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 1,100,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหรือเข้าปกหนังสือ คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาเชารถยนตเพื่อใช้ในราชการ คา
โฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจ้าง
เหมาบริการ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ ตามหนังสือ
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น และตามระเบียบหนังสือสั่งการที่สามารถเบิกจายได้ ตั้ง
จายจากเงินรายได้
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมและคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน คาลงทะเบียนในการเข้ารวมการฝึกอบรมตางๆ ฯลฯ
 ของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง สังกัดกอง
คลัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบันระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน และตามระเบียบหนังสือสั่งการที่สามารถเบิกจายได้ ตั้ง
จายจากเงินรายได้

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบลคลองมวง

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับดําเนินการโครงการ ได้แก คาวัสดุ คา
อุปกรณ คาเก็บข้อมูลภาคสนาม คาใช้จายตามโครงการ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550 และตาม
ระเบียบหนังสือสั่งการที่สามารถเบิกจายได้ ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ฯลฯ ที่สามารถจายได้ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้
จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และตาม
ระเบียบหนังสือสั่งการที่สามารถเบิกจายได้ ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 1,350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายคาวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ แฟม กาว ซอง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น และตามระเบียบหนังสือสั่งการที่สามารถเบิกจาย
ได้ ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ
 ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น และตามระเบียบหนังสือสั่งการที่สามารถเบิกจายได้ ตั้ง
จายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ฯลฯ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การที่สามารถเบิกจายได้ ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายคาอุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร หมึกสําหรับเครื่องพิมพอิงคเจท
 เมาท คียบอรด เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ ฯลฯ ตาม
หนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น และตามระเบียบหนังสือสั่งการที่สามารถเบิกจายได้ ตั้ง
จายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 410,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายคาไฟฟาในสํานักงานและในที่สาธารณะ ตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การที่สามารถเบิกจายได้ ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู้
ไปรษณีย ฯลฯ ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น และตามระเบียบหนังสือสั่งการที่สามารถเบิกจาย
ได้ ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายคาโทรสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับ
ระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม และให้หมาย
รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาวและคาใช้จายใน
การใช้บริการตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น และตามระเบียบหนังสือสั่งการที่สามารถเบิกจายได้ ตั้ง
จายจากเงินรายได้ 

งบลงทุน รวม 152,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 152,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 6 หลัง มีมือจับชนิดบิดมี
แผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (มอก.) เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของ
สํานักงบประมาณ     ตั้งจายจากเงินรายได้

ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 5 หลัง คุณลักษณะพอ
สังเขป มีหูลิ้นชักคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (มอก.) เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของ
สํานักงบประมาณ     ตั้งจายจากเงินรายได้

ตู้เอกสารเหล็กแบบโลง 2 ชั้น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กแบบ
โลง 2 ชั้น จํานวน 4 หลัง คุณลักษณะมีความกว้างไมน้อย
กวา 90 เซนติเมตร ความลึกไมน้อยกวา 45 เซนติเมตร ความสูง
ไมน้อยกวา 75 เซนติเมตร ตั้งจายจากเงินรายได้
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง โดยใช้คุณลักษณะพื้นฐานตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ
 เวลาที่จะซื้อ ตั้งจายจากเงินรายได้

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา  (18 หน้า/นาที) จํานวน 5,200 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที) 2 เครื่อง โดยใช้คุณลักษณะพื้นฐาน ตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ
 เวลาที่จะซื้อ ตั้งจายจากเงินรายได้

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 12,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จํานวน 5 เครื่อง โดยใช้คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ เวลาที่จะซื้อ ตั้ง
จายจากเงินรายได้
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 190,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครปองกันไฟป่า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดฝึกอบรมอาสา
สมัครปองกันไฟป่าโดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยว
กับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปด
และปดการฝึก อบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร  คาถาย เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก อบรม  คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นเกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้
เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 5 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.1 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 85  ลํา
ดับที่ 4 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย พระราชินี 
พระรัชทายาทและพระบรมวงศานุวงศ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการถวายความปลอดภัย
สถาบันพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาทและพระบรม
วงศานุวงศ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คารับรอง คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาน้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นเกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้
เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 10 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.2.2 การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษรักษาไว้ซึ่ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนยรวม
จิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 86
  ลําดับที่ 5
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คารับรอง  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จาย
อื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือ
คาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน
รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน  เชน  เครื่องโปรเจคเตอร  เครื่อง
เสียง  เต็นท  เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย  เชน  คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  หรืออื่น ๆ  คา
จ้าง   เหมาทําความสะอาด  คาใช้จายในการโฆษณาประชา
สัมพันธงาน  เชน  คาจ้าง  เหมาทําปายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ คา
ถายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ   คาใช้จายในการ
ตกแตงจัดสถานที่           คาสาธารณูปโภคตาง ๆ  เชน  กระแส
ไฟฟา  น้ําประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติดตั้ง       คาเชา
อุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้องตามที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 11 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.4.2 การดําเนินการปองกัน และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปใหม เทศกาล
สงกรานต เป็นต้น มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักทอง
เที่ยว และการตั้งงบประมาณเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการจัดการ
จราจร 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 84
  ลําดับที่ 1
- ตั้งจายจากเงินรายได้

 

โครงการฝึกซ้อมแผนการปองกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมแผนการ
ปองกันและระงับอัคคีภัย โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
คารับรอง  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคา
บริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงานรวมคาติดตั้งและคารื้อ
ถอน  เชน  เครื่องโปรเจคเตอร  เครื่องเสียง  เต็นท  เวที  
คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย  เชน  คาจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัย  
หรืออื่น ๆ  คาจ้าง   เหมาทําความสะอาด  คาใช้จายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธงาน  เชน  คาจ้าง  เหมาทําปายโฆษณา
หรือสิ่งพิมพ คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ   คา
ใช้จายในการตกแตงจัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตาง ๆ
  เชน  กระแสไฟฟา  น้ําประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติดตั้ง   คา
เชาอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้องตามที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 11 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.4.2 การดําเนินการปองกัน และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปใหม เทศกาล
สงกรานต เป็นต้น มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักทอง
เที่ยว และการตั้งงบประมาณเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการจัดการ
จราจร 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 86
  ลําดับที่ 6
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลคลองมวง

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลคลอง
มวง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการ
ฝึก อบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ คาประกาศนีย
บัตร  คาถาย เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสํา
หรับผู้เข้ารับการฝึก อบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณตาง ๆ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้องตามที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 8 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.8 การตั้งงบประมาณสําหรับการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 หน้า 5  ลําดับที่ 1 
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึก อบรม คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร  คาถาย เอกสาร  คา
พิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึก อบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ
 ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้องตามที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 11 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.4.2 การดําเนินการปองกัน และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปใหม เทศกาล
สงกรานต เป็นต้น มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักทอง
เที่ยว และการตั้งงบประมาณเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการจัดการ
จราจร 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 84
  ลําดับที่ 2
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย  ประเภทวัสดุคง
ทน เครื่องแบบ  เสื้อ  กางเกง  ผ้า  เครื่องหมายยศและสังกัด  ถุง
เท้า  รองเท้า  เข็ดขัด  หมวก  ผ้าผูกคอ  เครื่องแตงกายชุดฝึก
โขนละคร  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,756,100 บาท

งบบุคลากร รวม 2,183,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,183,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,401,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล จํานวน 4
 อัตรา ดังนี้
1.ตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการ
ศึกษา ระดับต้น)  
2.ตําแหนงนักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 
3.ตําแหนง ครู 
4.ตําแหนง ครู 
- ลําดับ 1. - 2. ตั้งจายจากเงินรายได้ 
จํานวน  749,000  บาท 
- ลําดับ 3. - 4. ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
จํานวน  652,000  บาท
- เป็นไปตามคาใช้จายตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 5) (บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น บัญชี 5)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
(พ.ศ.2561- 2563)
- ตั้งจายจากเงินรายได้
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1.ตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการ
ศึกษา ระดับต้น) 
เดือนละ 3,500 บาท
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
(พ.ศ.2561- 2563)
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 668,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก(ประเภทมี
คุณวุฒิ) 
2.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก (ประเภท
มีทักษะ)
3.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก  (ประเภท
มีทักษะ)
4.พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก 
5.พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก 
- ลําดับ 1. - 4. ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
จํานวน  560,300  บาท 
- ลําดับ 5. ตั้งจายจากเงินรายได้  
จํานวน  108,000  บาท
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ
.ศ. 2558 (กําหนดบัญชีคาตอบแทนพนักงานจ้าง)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2564 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง3ป 
(พ.ศ.2561 – 2563)
- ตั้งจายจากเงินรายได้
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่พิมพ : 10/3/2564  11:41:10 หน้า : 35/136



เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  5  อัตรา ดังนี้ 
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก(ประเภทมี
คุณวุฒิ) 
2.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก (ประเภท
มีทักษะ)
3.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก  (ประเภท
มีทักษะ)
4.พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก 
5.พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก
- ลําดับ 1. - 4. ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
จํานวน  60,000  บาท 
- ลําดับ 5. ตั้งจายจากเงินรายได้  
จํานวน  12,000  บาท
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2564 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง3ป 
(พ.ศ.2561 – 2563)
- ตั้งจายจากเงินรายได้
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 502,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 202,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ได้แก เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้าน
การรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย) คาตอบแทน อปพร. เงิน
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัลประจําป  เงินทํา
ขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว คาตรวจผลงานของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและประเมินความ
ชํานาญหรือเชี่ยวชาญผลงานของพนักงานผู้ขอรับการ
ประเมิน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง คณะกรรมการสอบสวน  คณะกรรมการสอบความรับผิดทาง
ละเมิด  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้องตามที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 15 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.7.2 เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นให้ตั้งจาย
ไว้ในหมวดคาตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทคาตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านได้ตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ     คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้เบิก
จายได้ในหมวดนี้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวน
ตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
 ลงวันที่  9 ส.ค. 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก คาโฆษณาและเผยแพร คา
จ้างเหมาทําปายหรือแผงปดประกาศ การจ้างทําโปสเตอร การ
บันทึกภาพยนต วีดีโอเทป วีดีทัศน    คาล้างอัดขยายรูปถาย การ
จ้างโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ หนังสือพิมพวารสาร แผน
พับปายประชาสัมพันธ  คาใช้จายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
ข้อมูล ขาวสาร เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป สิ่ง
พิมพตางๆ คาธรรมเนียมปายยานพาหนะ คาธรรมเนียม
ศาล                 คาธรรมเนียมที่ดิน และคาธรรมเนียมอื่น
ใด ฯลฯ ตามที่หนวยงานเป็นผู้เรียกเก็บ คาถายเอกสาร เย็บ
หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ   
คาจ้างเหมาบริการเอกชนหรือบุคคลธรรมดา ให้ผู้รับจ้างเหมาทํา
การอยางหนึ่งอยางใดซึ่งอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
ลักษณะงานที่จ้าง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติม ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสร้าง ฯลฯ  คาจ้างเหมาบริการเอกชน
หรือบุคคลธรรมดา (เพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามปกติ) และคาใช้
จายอื่นๆ     ที่จําเป็นเกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
กระทรวง ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
กําหนดที่สามารถให้เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมและคาใช้จายในการเดินไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือผู้
ที่กระทรวงมหาดไทย สั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น หรือผู้ที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติ
ราชการ ให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ประกอบด้วย 
(1) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
(2) คาเชาที่พัก 
(3) คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ   
คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ  คาระวาง
บรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม  และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน 
(4) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 14 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.6.3 คาใช้จายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้
แกผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมให้กับคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการ
ฝึก อบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ 
คาประกาศนียบัตร  คาถาย เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก อบรม  คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นเกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้
เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 14 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.6.3 คาใช้จายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้
แกผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 162
  ลําดับที่  1 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยแยกวัสดุเป็น 2
 ประเภท ได้แก
วัสดุคงทน  หม้อ  กระทะ    กะละมัง   ตะหลิว    กรอบ
รูป   มีด   ถัง    ถาด   แก้วน้ํา   จานรอง  ถ้วยชาม  ช้อน
ส้อม  กระจกเงา  โองน้ํา  ที่นอน   กระโถน   เตาไฟฟา    เตา
น้ํามัน   เตารีด   เครื่องบดอาหาร  เครื่องตีไขไฟฟา   เครื่องปง
ขนมปัง  กระทะไฟฟา  หม้อไฟฟา รวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟา  กระติกน้ําร้อน  กระติกน้ําแข็ง   ถังแก็ส  เตา  ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง   ผงซักฟอก  สบู   น้ํายาดับกลิ่น   แปรง   ไม้
กวาด  เขง   มุ้ง   ผ้าปูที่นอน  ปลอกแขน  หมอน  ผ้าหม  ผ้าปู
โตะ  น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ  คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้
เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 70,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ โดยมี
คุณลักษณะดังนี้           
แบบ 2 บาน  
1) มีมือจับชนิดบิด            
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น           
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 10,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 2 ตู้ โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
ขนาด 5ฟุต แผนชั้นวางปรับระดับได้ 2 แผน สามารถปรับระดับ
ได้ 3 ชั้น ผลิตจากเหล็กหนาพิเศษ 0.6 mm บานเลื่อนกระจก 2
 ประตู มือจับอะลูมิเนียมแบบฝัง พร้อมระบบกุญแจลอคปดได้
- เป็นไปตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว  จํานวน 2 เครื่อง ราย
ละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 7,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที)   จํานวน 3 เครื่อง
รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ตั้งจายจากเงินรายได้      

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA  จํานวน  3
 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ตั้งจายจากเงินรายได้  
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,527,492 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,424,492 บาท

ค่าใช้สอย รวม 761,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมทักษะชีวิต และทักษะอาชีพของเด็กและเยาวชน
ตําบลคลองมวง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมการสงเสริมทักษะ
ชีวิต และทักษะอาชีพของเด็กและเยาวชนตําบลคลองมวง โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึก อบรม คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ 
คาประกาศนียบัตร  คาถาย เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก อบรม  คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นเกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้
เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 10 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.2.3 การจัดฝึกอบรม ประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ
เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามในการอยูรวมกันอยาง
สมานฉันทโดยเน้นการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 162
 ลําดับที่ 2 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการสงเสริมประสบการณการศึกษานอกห้องเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมประสบการณการศึกษา
นอกห้องเรียน ของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต
.คลองมวง 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการ
ฝึก อบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ 
คาประกาศนียบัตร  คาถาย เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก อบรม  คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นเกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้
เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 10 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.2.3 การจัดฝึกอบรม ประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ
เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามในการอยูรวมกันอยาง
สมานฉันทโดยเน้นการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 163
 ลําดับที่ 6
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.)

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) เชน จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ    
สื่อประกอบการเรียนการสอน เครื่องเลนสนาม และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่
สามารถให้เบิกจายได้ในหมวดนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) ลําดับที่ 8
 รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 166 ลําดับ
ที่ 15
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.คลอง
มวง แยกเป็น  
(1) คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป
(2) คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป
(3) คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป
(4) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) ลําดับที่ 8
 รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 166  ลําดับ
ที่ 16  
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จํานวน 441,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนอาหารกลาง
วัน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  จํานวน 2
 แหง  ได้แก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหมาก และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองมวง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) ลําดับที่ 2
 รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 164
 ลําดับที่ 8
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
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ค่าวัสดุ รวม 2,663,492 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,663,492 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กปฐมวัยใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลคลองมวง โดยแยก
เป็น
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 172,458 บาท  
- ตั้งจายจากเงินรายได้ จํานวน 10,530 บาท
(2) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กอนุบาล และ
เด็กประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
ในเขตตําบลคลองมวง จํานวน  6  แหง ประกอบด้วย
- เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี
- เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหมาก
- เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา โรงเรียนบ้านวังสีสด
- เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลํา
ตะคลอง 4 
- เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา โรงเรียนวันอาสา
พัฒนา 2520
- เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
จํานวน  2,337,764  บาท  
- ตั้งจายจากเงินรายได้  
จํานวน  142,740  บาท  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) ลําดับที่ 1
 รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ตั้งจายจากเงินรายได้  
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งบเงินอุดหนุน รวม 5,103,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,103,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําตะคอง 
4

จํานวน 976,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําตะคอง
 4  เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันให้กับเด็กอนุบาล และเด็ก
ประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) ลําดับที่ 2
 รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2 หน้า 6
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านซับเศรษฐี จํานวน 787,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านซับเศรษฐี เพื่อจายเป็น
คาอาหารกลางวันให้กับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) ลําดับที่ 2
 รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2 หน้า 8
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง จํานวน 388,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง เพื่อจาย
เป็นคาอาหารกลางวันให้กับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) ลําดับที่ 2
 รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2 หน้า 10
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านวังสีสด จํานวน 504,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านวังสีสด เพื่อจายเป็นคา
อาหารกลางวันให้กับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) ลําดับที่ 2
 รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2 หน้า 9
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองหมาก จํานวน 766,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านหนองหมาก เพื่อจาย
เป็นคาอาหารกลางวันให้กับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) ลําดับที่ 2
 รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2 หน้า 7
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 จํานวน 1,680,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 เพื่อ
จายเป็นคาอาหารกลางวันให้กับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) ลําดับที่ 2
 รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2 หน้า 5
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่พิมพ : 10/3/2564  11:41:10 หน้า : 52/136



แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,720,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,233,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,233,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,050,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล จํานวน 3
 อัตรา ดังนี้
1.ตําแหนงผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  (นัก
บริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ระดับต้น)  
2.ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)  
3.ตําแหนงเจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปง./ชง.) 
- เป็นไปตามคาใช้จายตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 5) (บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น บัญชี 5)
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป  (พ.ศ. 2561- 2563)
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1.ตําแหนงเจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปง./ชง.) 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป  
(พ.ศ. 2561-2563)
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1.ตําแหนงผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  (นัก
บริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ระดับต้น) เดือน
ละ 3,500 บาท
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป  
(พ.ศ. 2561- 2563)
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้กับพนักงานพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1.พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ
.ศ. 2558 (กําหนดบัญชีคาตอบแทนพนักงานจ้าง)
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
(พ.ศ.2561-2563)
- ตั้งจายจากเงินรายได้ 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ให้กับพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1.พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
(พ.ศ.2561-2563)
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 460,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ได้แก เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้าน
การรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย) คาตอบแทน อป
พร.             คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาล เงินตอบแทนเจ้า
หน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัลประจําป  เงินทําขวัญฝ่าอันตราย
เป็นครั้งคราว คาตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผล
งานฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและประเมินความชํานาญหรือ
เชี่ยวชาญผลงานของพนักงานผู้ขอรับการประเมิน คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการสอบ
สวน  คณะกรรมการสอบความรับผิดทางละเมิด  และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่
สามารถให้เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 15 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.7.2 เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นให้ตั้งจาย
ไว้ในหมวดคาตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทคาตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 7 ลําดับที่ 3 รายการ 3.1.6
 การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นคาใช้จายในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงในระยะยาวโดยจัดอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอัตราคา
ตอบแทนตามหลักเกณฑที่กําหนด
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก คาโฆษณาและเผยแพร คา
จ้างเหมาทําปายหรือแผงปดประกาศ การจ้างทําโปสเตอร การ
บันทึกภาพยนต วีดีโอเทป วีดีทัศน    คาล้างอัดขยายรูปถาย การ
จ้างโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ หนังสือพิมพวารสาร แผน
พับปายประชาสัมพันธ  คาใช้จายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
ข้อมูล ขาวสาร เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป สิ่ง
พิมพตางๆ คาธรรมเนียมปายยานพาหนะ คาธรรมเนียม
ศาล                 คาธรรมเนียมที่ดิน และคาธรรมเนียมอื่น
ใด ฯลฯ ตามที่หนวยงานเป็นผู้เรียกเก็บ คาถายเอกสาร เย็บ
หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ   
คาจ้างเหมาบริการเอกชนหรือบุคคลธรรมดา ให้ผู้รับจ้างเหมาทํา
การอยางหนึ่งอยางใดซึ่งอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
ลักษณะงานที่จ้าง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติม ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสร้าง ฯลฯ  คาจ้างเหมาบริการเอกชน
หรือบุคคลธรรมดา (เพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามปกติ) และคาใช้
จายอื่นๆ     ที่จําเป็นเกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
กระทรวง ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
กําหนดที่สามารถให้เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมและคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือผู้
ที่กระทรวงมหาดไทย สั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น หรือผู้ที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติ
ราชการ ให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ประกอบด้วย 
(1) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
(2) คาเชาที่พัก 
(3) คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ   
คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ  คาระวาง
บรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม  และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน 
(4) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 14 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.6.3 คาใช้จายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้
แกผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยแยกวัสดุเป็น 2
 ประเภท ได้แก
วัสดุคงทน  หม้อ  กระทะ    กะละมัง   ตะหลิว    กรอบ
รูป   มีด   ถัง    ถาด   แก้วน้ํา   จานรอง  ถ้วยชาม  ช้อน
ส้อม  กระจกเงา  โองน้ํา  ที่นอน   กระโถน   เตาไฟฟา    เตา
น้ํามัน   เตารีด   เครื่องบดอาหาร  เครื่องตีไขไฟฟา   เครื่องปง
ขนมปัง  กระทะไฟฟา  หม้อไฟฟา รวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟา  กระติกน้ําร้อน  กระติกน้ําแข็ง   ถังแก็ส  เตา  ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง   ผงซักฟอก  สบู   น้ํายาดับกลิ่น   แปรง   ไม้
กวาด  เขง   มุ้ง   ผ้าปูที่นอน  ปลอกแขน  หมอน  ผ้าหม  ผ้าปู
โตะ  น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ  คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้
เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได้
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันจาร
บี แกสหุงต้ม  น้ํามันกาด   น้ํามันเตา  ถาน  กาส ฯลฯ และคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
กระทรวง ข้อบังคับ  คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
กําหนดที่สามารถให้เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 27,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้นั่งทํางาน จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้นั่งทํางาน  จํานวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ ขนาดกว้างไมน้อย กวา 50 ซม. ยาวไมน้อย
กวา 50 ซม. สูงไมน้อยกวา 80 ซม.  เบาะหุ้มหนัง
สังเคราะห สามารถปรับระดับความสูงขึ้น-ลงได้ ขาเหล็กมีล้อ
หมุน  
- เป็นไปตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1
  ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาด120x60x75 ตู้ลิ้นชักใสเอกสาร
มี 3 ลิ้นชัก สามารถล็อคอัตโนมัติพร้อมกันทั้ง 3 ลิ้นชัก มีลิ้นชัก
กลางสามารถล็อคได้
- เป็นไปตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง ราย
ละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA  จํานวน  1
 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ตั้งจายจากเงินรายได้  

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 725,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 305,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ
สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียน
สัตว ปละ 2 ครั้ง ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ ตามจํานวนสุนัขและแมวในเขตตําบลคลองมวงทั้งที่
มีเจ้าของและไมมีเจ้าของ โดยให้ทําการสํารวจปละ 2 ครั้ง ตาม
จํานวนสุนัขและแมว ตัวละ 3 บาทตอครั้งของการสํารวจและขึ้น
ทะเบียน (ปละ 6 บาท)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 8 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.9 การดําเนินการปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี รวมทั้งการดําเนินการโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โครงการสงเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ้าน (อสม.) และสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพของสถานีอนามัยที่ถายโอนฯ/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลถายโอน
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอและภัยสุขภาพในชุมชน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการควบคุมปองกันโรค
ติดตอและภัยสุขภาพในชุมชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คา
ใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จาย
ในพิธีเปดและปดการฝึก อบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร  คาถาย เอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก อบรม  คาใช้จาย
ในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่
สามารถให้เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 6 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.3 การปองกันและระงับโรคติดตอ เชน การ
ปองกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และ
การปองกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 88
  ลําดับที่ 4
- ตั้งจายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ : 10/3/2564  11:41:11 หน้า : 61/136



โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยาในชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านอาหารและยาในชุมชนโดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้
จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายใน
พิธีเปดและปดการฝึก อบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร  คาถาย เอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก อบรม  คาใช้จาย
ในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่
สามารถให้เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 11 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.4.4 การสงเสริมและพัฒนายกระดับตลาดให้มี
มาตรฐานสะอาด และปลอดภัย รวมทั้งแนวทางขับเคลื่อนตลาด
ประชารัฐ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 1 หน้า 4  
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการระบบ
การแพทยฉุกเฉิน
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการ
ฝึก อบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ คาประกาศนีย
บัตร  คาถาย เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสํา
หรับผู้เข้ารับการฝึก อบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณตาง ๆ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้องตามที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 7 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.7 การสงเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทยฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 88
  ลําดับที่ 3
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการปองกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอยางเข้มแข็ง
และยั่งยืน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปองกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอยางเข้มแข็งและยั่งยืน
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการ
ฝึก อบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ คาประกาศนีย
บัตร  คาถาย เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสํา
หรับผู้เข้ารับการฝึก อบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณตาง ๆ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้องตามที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 6 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.3 การปองกันและระงับโรคติดตอ เชน การ
ปองกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และ
การปองกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 87
  ลําดับที่ 1
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการระบบเฝาระวังและสงตอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและ
หลอดเลือดหัวใจ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการระบบเฝาระวังและสง
ตอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการ
ฝึก อบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ คาประกาศนีย
บัตร  คาถาย เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสํา
หรับผู้เข้ารับการฝึก อบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณตาง ๆ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้องตามที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ  คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 6 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.3 การปองกันและระงับโรคติดตอ เชน การ
ปองกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และ
การปองกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 89
  ลําดับที่ 5
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  โดยแยก
วัสดุเป็น  2 ประเภท
วัสดุคงทน  ชุดเครื่องมือผาตัด  ที่วางกรวยแก้ว  กระบอก
ตวง  เบ้าหลอม  หูฟัง (Sterthoscope) เปลห้ามคนไข้  คีมถอน
ฟัน  เครื่องวัดน้ําฝน  ถังเก็บเชื้อเพลิง  เครื่องนึ่ง  เครื่องมือวิทยา
ศาสตร  ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง  วัคซีนปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เข็มฉีด
ยา กระบองฉีดยา เครื่องหมายประจําตัวสัตว  สําลี และผ้าพัน
แผล  เวชภัณฑ  แอลกอฮอล  ฟลมเอกซเรย  เคมี
ภัณฑ  ออกซิเจน   น้ํายาตางๆ  เลือด สายยาง  ลูกยาง  หลอด
แก้ว  ลวดเชื่อมเงิน  ถุงมือ  กระดาษกรอง  จุกตางๆ  สัตวเลี้ยง
เพื่อการทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย  หลอดเอกซเรย  ฯลฯ
 และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้องตามที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 8 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.9 การดําเนินการปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี รวมทั้งการดําเนินการโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โครงการสงเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ้าน (อสม.) และสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพของสถานีอนามัยที่ถายโอนฯ/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลถายโอน
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งบเงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 1 บ้านซับเศรษฐี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 บ้าน
ซับเศรษฐี เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 8 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.9 การดําเนินการปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี รวมทั้งการดําเนินการโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โครงการสงเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ้าน (อสม.) และสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพของสถานีอนามัยที่ถายโอนฯ/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลถายโอน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 90
 ลําดับที่ 8
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 10 บ้านหนองผักหนอก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 10
 บ้านหนองผักหนอก เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 8 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.9 การดําเนินการปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี รวมทั้งการดําเนินการโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โครงการสงเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ้าน (อสม.) และสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพของสถานีอนามัยที่ถายโอนฯ/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลถายโอน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 95
 ลําดับที่ 17
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 11 บ้านหนองไทร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 11
 บ้านหนองไทร เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 8 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.9 การดําเนินการปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี รวมทั้งการดําเนินการโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โครงการสงเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ้าน (อสม.) และสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพของสถานีอนามัยที่ถายโอนฯ/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลถายโอน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 95
 ลําดับที่ 18
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 12 บ้านศาลเจ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 12
 บ้านศาลเจ้า  เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 8 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.9 การดําเนินการปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี รวมทั้งการดําเนินการโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โครงการสงเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ้าน (อสม.) และสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพของสถานีอนามัยที่ถายโอนฯ/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลถายโอน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 96
 ลําดับที่ 19
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 13 บ้านลําสะพานหิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 13
 บ้านลําสะพานหิน เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 8 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.9 การดําเนินการปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี รวมทั้งการดําเนินการโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โครงการสงเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ้าน (อสม.) และสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพของสถานีอนามัยที่ถายโอนฯ/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลถายโอน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 96
 ลําดับที่ 20
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 14 บ้านโคกสูง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 14
 บ้านโคกสูง เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 8 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.9 การดําเนินการปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี รวมทั้งการดําเนินการโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โครงการสงเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ้าน (อสม.) และสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพของสถานีอนามัยที่ถายโอนฯ/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลถายโอน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 97
 ลําดับที่ 21
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 15 บ้านหนองผักบุ้ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 15
 บ้านหนองผักบุ้ง เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 8 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.9 การดําเนินการปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี รวมทั้งการดําเนินการโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โครงการสงเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ้าน (อสม.) และสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพของสถานีอนามัยที่ถายโอนฯ/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลถายโอน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 97
 ลําดับที่ 22
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 16 บ้านหนองหิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 16
 บ้านหนองหิน เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 8 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.9 การดําเนินการปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี รวมทั้งการดําเนินการโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โครงการสงเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ้าน (อสม.) และสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพของสถานีอนามัยที่ถายโอนฯ/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลถายโอน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 98
 ลําดับที่ 23
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 17 บ้านสันติสุข จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 17
 บ้านสันติสุข เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 8 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.9 การดําเนินการปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี รวมทั้งการดําเนินการโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โครงการสงเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ้าน (อสม.) และสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพของสถานีอนามัยที่ถายโอนฯ/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลถายโอน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 98
 ลําดับที่ 24
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 18 บ้านหนองไทรใต้ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 18
 บ้านหนองไทรใต้ เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 8 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.9 การดําเนินการปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี รวมทั้งการดําเนินการโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โครงการสงเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ้าน (อสม.) และสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพของสถานีอนามัยที่ถายโอนฯ/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลถายโอน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 99
 ลําดับที่ 25
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 19 บ้านหนองไทรเหนือ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 19
 บ้านหนองไทรเหนือ เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 8 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.9 การดําเนินการปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี รวมทั้งการดําเนินการโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โครงการสงเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ้าน (อสม.) และสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพของสถานีอนามัยที่ถายโอนฯ/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลถายโอน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 99
 ลําดับที่ 26
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 2 บ้านหนองหมาก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2 บ้าน
หนองหมาก เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 8 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.9 การดําเนินการปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี รวมทั้งการดําเนินการโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โครงการสงเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ้าน (อสม.) และสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพของสถานีอนามัยที่ถายโอนฯ/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลถายโอน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 91
 ลําดับที่ 9
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 20 บ้านวังมะนาว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 20
 บ้านวังมะนาว เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 8 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.9 การดําเนินการปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี รวมทั้งการดําเนินการโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โครงการสงเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ้าน (อสม.) และสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพของสถานีอนามัยที่ถายโอนฯ/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลถายโอน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 100
 ลําดับที่ 27
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 21 บ้านแสนสุข จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 21
 บ้านแสนสุข เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 8 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.9 การดําเนินการปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี รวมทั้งการดําเนินการโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โครงการสงเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ้าน (อสม.) และสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพของสถานีอนามัยที่ถายโอนฯ/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลถายโอน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 100
 ลําดับที่ 28
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 3 บ้านวังสีสด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 3 บ้าน
วังสีสด เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 8 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.9 การดําเนินการปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี รวมทั้งการดําเนินการโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โครงการสงเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ้าน (อสม.) และสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพของสถานีอนามัยที่ถายโอนฯ/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลถายโอน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 91
 ลําดับที่ 10
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 4 บ้านคลองมวง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 4 บ้าน
คลองมวง เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 8 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.9 การดําเนินการปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี รวมทั้งการดําเนินการโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โครงการสงเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ้าน (อสม.) และสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพของสถานีอนามัยที่ถายโอนฯ/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลถายโอน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 92
 ลําดับที่ 11
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 5 บ้านซับพลู จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 5 บ้าน
ซับพลู เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 8 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.9 การดําเนินการปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี รวมทั้งการดําเนินการโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โครงการสงเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ้าน (อสม.) และสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพของสถานีอนามัยที่ถายโอนฯ/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลถายโอน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 92
 ลําดับที่ 12
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 6 บ้านโป่งวัวแดง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 6
 บ้านโป่งวัวแดง เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 8 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.9 การดําเนินการปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี รวมทั้งการดําเนินการโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โครงการสงเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ้าน (อสม.) และสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพของสถานีอนามัยที่ถายโอนฯ/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลถายโอน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 93
 ลําดับที่ 13
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 7 บ้านคลองสมบูรณ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 7 บ้าน
คลองสมบูรณ เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 8 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.9 การดําเนินการปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี รวมทั้งการดําเนินการโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โครงการสงเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ้าน (อสม.) และสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพของสถานีอนามัยที่ถายโอนฯ/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลถายโอน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 93
 ลําดับที่ 14
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 8 บ้านราษฎรสามัคคี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8 บ้าน
ราษฎรสามัคคี  เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 8 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.9 การดําเนินการปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี รวมทั้งการดําเนินการโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โครงการสงเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ้าน (อสม.) และสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพของสถานีอนามัยที่ถายโอนฯ/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลถายโอน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 94
 ลําดับที่ 15
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่พิมพ : 10/3/2564  11:41:11 หน้า : 86/136



โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 9 บ้านโป่งดินดํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 9
 บ้านโป่งดินดํา เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 8 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.9 การดําเนินการปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี รวมทั้งการดําเนินการโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โครงการสงเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ้าน (อสม.) และสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพของสถานีอนามัยที่ถายโอนฯ/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลถายโอน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 94
 ลําดับที่ 16
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 350,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการชวยเหลือสงเคราะหผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ไร้ที่พึ่ง เด็ก เยาวชน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการชวยเหลือสงเคราะหผู้
พิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง เด็ก เยาวชน ที่ได้รับ
ความเดือดร้อน หรือไมสามารถชวยเหลือตนเองได้ในการ ดํารง
ชีพโดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจายเป็นเงิน หรือการจัดบริการ
สาธารณะเพื่อให้การชวยเหลือประชาชนในระดับเขตพื้นที่หรือ
ท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 6 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย การสังคมสงเคราะห สงเคราะหผู้ป่วยที่
ยากไร้ การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูง
อายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส การให้ทุนการศึกษาเพื่อชวย
เหลือนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งการบํารุงและสงเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอตอการ
ดํารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อยางยั่งยืน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 103
 ลําดับที่ 7 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลคลองมวง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตําบลคลองมวง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและ
ปดการฝึก อบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ 
คาประกาศนียบัตร  คาถาย เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก อบรม  คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นเกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้
เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564  ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 6 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย การสังคมสงเคราะห สงเคราะหผู้ป่วยที่
ยากไร้ การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูง
อายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส การให้ทุนการศึกษาเพื่อชวย
เหลือนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งการบํารุงและสงเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอตอการ
ดํารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อยางยั่งยืน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 21  
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการสงเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตําบลคลองมวง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจการสภา
เด็กและเยาวชนตําบลคลองมวง 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการ
ฝึก อบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ 
คาประกาศนียบัตร  คาถาย เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก อบรม  คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นเกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้
เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 13 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.5.5 การตั้งงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนการจัด
ให้มีสภาเด็กและเยาวชนตําบล และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 102
 ลําดับที่ 5 
- ตั้งจายจากเงินรายได้  
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โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและทุพพลภาพ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการและทุพพลภาพ 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการ
ฝึก อบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ 
คาประกาศนียบัตร  คาถาย เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก อบรม  คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นเกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้
เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 6 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย การสังคมสงเคราะห สงเคราะหผู้ป่วยที่
ยากไร้ การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูง
อายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส การให้ทุนการศึกษาเพื่อชวย
เหลือนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งการบํารุงและสงเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอตอการ
ดํารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อยางยั่งยืน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 102
 ลําดับที่ 4 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส 
และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนับ
สนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้
น้อย ดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการ
ฝึก อบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ 
คาประกาศนียบัตร  คาถาย เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก อบรม  คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นเกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้
เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 6 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย การสังคมสงเคราะห สงเคราะหผู้ป่วยที่
ยากไร้ การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูง
อายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส การให้ทุนการศึกษาเพื่อชวย
เหลือนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งการบํารุงและสงเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอตอการ
ดํารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อยางยั่งยืน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 101
 ลําดับที่ 3 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองคการบริหารสวนตําบลพญาเย็น
ในการดําเนินการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา โดยเป็นสถานที่กลางเพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 9 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.14 การตั้งงบประมาณอุดหนุนหนวยงานอื่น
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจสนับสนุนงบประมาณให้องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ (การไฟฟา และ
การประปา) องคกรประชาชน และองคกรการกุศลในภารกิจที่อยู
ในอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นผู้อุด
หนุน ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับประโยชนคํานึงถึงสถานะทาง
การคลัง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2 หน้า 24 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,074,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,506,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,506,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,443,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล จํานวน 5
 อัตรา ดังนี้
1.ตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง  ระดับต้น)  
2.ตําแหนงนายชางโยธา (ปง./ชง.)
3.ตําแหนงนายชางโยธา (ปง./ชง.)
4.ตําแหนงเจ้าพนักงานประปา  (ปง./ชง.)
5.ตําแหนงนายชางเขียนแบบ (ปง./ชง.) 
- เป็นไปตามคาใช้จายตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 5) (บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น 
บัญชี 5)
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
(พ.ศ. 2561- 2563)
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว    ให้กับพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนงนายชางโยธา (ปง./ชง.)
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
(พ.ศ.2561-2563)
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1.ตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับ
ต้น)  เดือนละ 3,500 บาท
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป  (พ.ศ. 2561- 2563)
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 568,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 168,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ได้แก เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้าน
การรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย) คาตอบแทน อปพร. เงิน
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัลประจําป  เงินทํา
ขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว คาตรวจผลงานของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและประเมินความ
ชํานาญหรือเชี่ยวชาญผลงานของพนักงานผู้ขอรับการ
ประเมิน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง คณะกรรมการสอบสวน  คณะกรรมการสอบความรับผิดทาง
ละเมิด  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้องตามที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 15 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.7.2 เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นให้ตั้งจาย
ไว้ในหมวดคาตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทคาตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านได้ตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ     คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้เบิก
จายได้ในหมวดนี้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวน
ตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
 ลงวันที่  9 ส.ค. 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก คาโฆษณาและเผยแพร คา
จ้างเหมาทําปายหรือแผงปดประกาศ การจ้างทําโปสเตอร การ
บันทึกภาพยนต วีดีโอเทป วีดีทัศน    คาล้างอัดขยายรูปถาย การ
จ้างโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ หนังสือพิมพวารสาร แผน
พับปายประชาสัมพันธ  คาใช้จายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
ข้อมูล ขาวสาร เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป สิ่ง
พิมพตางๆ คาธรรมเนียมปายยานพาหนะ คาธรรมเนียม
ศาล                 คาธรรมเนียมที่ดิน และคาธรรมเนียมอื่น
ใด ฯลฯ ตามที่หนวยงานเป็นผู้เรียกเก็บ คาถายเอกสาร เย็บ
หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ   
คาจ้างเหมาบริการเอกชนหรือบุคคลธรรมดา ให้ผู้รับจ้างเหมาทํา
การอยางหนึ่งอยางใดซึ่งอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
ลักษณะงานที่จ้าง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติม ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสร้าง ฯลฯ  คาจ้างเหมาบริการเอกชน
หรือบุคคลธรรมดา (เพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามปกติ) และคาใช้
จายอื่นๆ     ที่จําเป็นเกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
กระทรวง ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
กําหนดที่สามารถให้เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมและคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือผู้
ที่กระทรวงมหาดไทย สั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น หรือผู้ที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติ
ราชการ ให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ประกอบด้วย 
(1) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
(2) คาเชาที่พัก 
(3) คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ   
คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ  คาระวาง
บรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม  และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน 
(4) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 14 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.6.3 คาใช้จายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้
แกผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ : 10/3/2564  11:41:11 หน้า : 99/136



ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ โดยแยกวัสดุเป็น 2
 ประเภท
วัสดุคงทน  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  หัวแร้งไฟฟา  เครื่อง
วัดกระแสไฟฟา  เครื่องวัดแรงดันไฟฟา  มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟา เครื่องประจุไฟฟา ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง  ฟวส  เทปพันสายไฟฟา  สายไฟฟา  หลอด
ไฟฟา  เข็มขัดรัดสายไฟฟา  ปลั๊กไฟฟา   สวิตซไฟฟา   หลอด
วิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ  ลูกถ้วยสายอากาศ  รีซี
สเตอร  มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร  เบรกเกอร  สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาณดาว
เทียม ฯลฯ  
วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล   ดอกลําโพง  แผงวงจร  ผัง
แสดงวงจรตางๆ  แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นเกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ  คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้
เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง โดยแยกวัสดุเป็น 3 ประเภท
วัสดุคงทน  ไม้
ตางๆ  ค้อน  คีม  ชะแลง  จอบ  สิ่ว  เสียม  เลื่อย  ขวาน  กบไส
ไม้  เทปวัดระยะ   เครื่องวัดขนาดเล็ก  เชน ตลับ
เมตร  ลูกดิ่ง  สวาน  โถส้อม อางล้างมือ  ราวพาดผ้า  ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง   น้ํามันทาไม้  ทินเนอร  สี  ปูนซีเมนต  ทราย  อิฐ
หรือซีเมนตบล็อก  กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู  เหล็กเส้น  แปรง
ทาสี  ปูนขาว  ฯลฯ 
วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล   ทอน้ําและอุปกรณประปา  ทอ
ตางๆ  ทอน้ําบาดาล  ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้อง
ตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ  คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้เบิกจายได้
ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได้

งานไฟฟ้าถนน รวม 315,000 บาท
งบลงทุน รวม 315,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 315,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งถังแชมเปญหมู 5 บ้านซับพลู จํานวน 315,000 บาท

โดยติดตั้งถังเก็บน้ําทรงแชมเปญ ขนาด 15 ลบ.ม. สูง 15
 เมตร เชื่อมระบบการทํางานทั้งหมด รายละเอียดอื่นๆ ตามรูป
แบบ อบต.คลองมวง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 หน้า 14 ลําดับที่ 1
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งานสวนสาธารณะ รวม 300,000 บาท
งบลงทุน รวม 300,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลคลองมวง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลคลองมวง ในการเสริมสร้างวิสัยทัศน
และสภาวะแวดล้อมที่ดี ของ ศพด.และปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณ ศพด.ให้มีความปลอดภัย เชน การปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งที่
ตราตรึงกับที่ดินและสิ่งกอสร้าง การปูพื้นหญ้า การปลูกต้นไม้ยืน
ต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ การปูอิฐตัวหนอน ปายบอกทาง 
การจัดสวนหยอม สวนสาธารณะ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ  คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้
เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 11 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.4.3 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ได้แก การจัดบริการหรือปรับปรุงสถาบันการศึกษา และ
สถานที่ราชการ ตลาด สวนสาธารณะ ห้องสุขาสาธารณะ ใน
แหลงทองเที่ยวรวมทั้งในบริเวณสถานีขนสงผู้โดยสารที่ได้รับการ
ถายโอนให้มีความสะอาดถูกสุขอนามัย และการพัฒนาแหลงทอง
เที่ยว
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2 หน้า 12
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ อบต.คลองมวง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณ อบต.คลองมวง
ในการเสริมสร้างวิสัยทัศนและสภาวะแวดล้อมที่ดีของหนวย
งาน และปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสํานักงานให้มีความปลอดภัย
และบริการประชาชน เชน การปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งที่ตราตรึงกับ
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง การปูพื้นหญ้า การปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้
ดอก ไม้ประดับ การปูอิฐตัวหนอน ปายบอกทาง การจัดสวน
หยอม สวนสาธารณะ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้องตามที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ  คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 11 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.4.3 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ได้แก การจัดบริการหรือปรับปรุงสถาบันการศึกษา และ
สถานที่ราชการ ตลาด สวนสาธารณะ ห้องสุขาสาธารณะ ใน
แหลงทองเที่ยวรวมทั้งในบริเวณสถานีขนสงผู้โดยสารที่ได้รับการ
ถายโอนให้มีความสะอาดถูกสุขอนามัย และการพัฒนาแหลงทอง
เที่ยว
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2 หน้า 22
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล และน้ําเสีย โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
คารับรอง  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงานรวมคาติดตั้งและคารื้อถอน  เชน  เครื่อง
โปรเจคเตอร  เครื่องเสียง  เต็นท  เวที  
คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย  เชน  คาจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัย  หรืออื่น ๆ  คาจ้าง   เหมาทําความ
สะอาด  คาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน  เชน  คา
จ้าง  เหมาทําปายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาถายเอกสาร เย็บ
หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาใช้จายในการตกแตงจัดสถาน
ที่           คาสาธารณูปโภคตาง ๆ  เชน  กระแสไฟฟา  น้ํา
ประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติดตั้ง       คาเชาอุปกรณ และคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
กระทรวง ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
กําหนดที่สามารถให้เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 11 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.4.5 การกําจัดขยะมูลฝอย ขยะเปยกสิ่งปฏิกูลและ
น้ําเสียเพื่อควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 118
  ลําดับที่ 1
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการติดตามตรวจสอบตามมาตรการปองกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน โครงการติดตามตรวจสอบ
ตามมาตรการปองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย 
คารับรอง  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงานรวมคาติดตั้งและคารื้อถอน  เชน  เครื่อง
โปรเจคเตอร  เครื่องเสียง  เต็นท  เวที  
คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย  เชน  คาจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัย  หรืออื่น ๆ  คาจ้าง   เหมาทําความ
สะอาด  คาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน  เชน  คา
จ้าง  เหมาทําปายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาถายเอกสาร เย็บ
หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาใช้จายในการตกแตงจัดสถาน
ที่           คาสาธารณูปโภคตาง ๆ  เชน  กระแสไฟฟา  น้ํา
ประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติดตั้ง       คาเชาอุปกรณ และคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
กระทรวง ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
กําหนดที่สามารถให้เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 9 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.12 การคุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม ฯลฯ เชน การสงเสริมสนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 118
  ลําดับที่ 3
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่
ตําบลคลองมวง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ตําบลคลองมวง โดยมีคา
ใช้จายประกอบด้วย 
คารับรอง  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงานรวมคาติดตั้งและคารื้อถอน  เชน  เครื่อง
โปรเจคเตอร  เครื่องเสียง  เต็นท  เวที  
คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย  เชน  คาจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัย  หรืออื่น ๆ  คาจ้าง   เหมาทําความ
สะอาด  คาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน  เชน  คา
จ้าง  เหมาทําปายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาถายเอกสาร เย็บ
หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาใช้จายในการตกแตงจัดสถาน
ที่           คาสาธารณูปโภคตาง ๆ  เชน  กระแสไฟฟา  น้ํา
ประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติดตั้ง       คาเชาอุปกรณ และคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
กระทรวง ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
กําหนดที่สามารถให้เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 11 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.4.3 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ได้แก การจัดบริการหรือปรับปรุงสถาบันการศึกษา และ
สถานที่ราชการ ตลาด สวนสาธารณะ ห้องสุขาสาธารณะ ใน
แหลงทองเที่ยวรวมทั้งในบริเวณสถานีขนสงผู้โดยสารที่ได้รับการ
ถายโอนให้มีความสะอาดถูกสุขอนามัย และการพัฒนาแหลงทอง
เที่ยว
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 118
  ลําดับที่ 2
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 680,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 680,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 680,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจิตอาสา"เราทําความดีด้วยหัวใจ" จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจิตอาสา "เราทํา
ความดีด้วยหัวใจ" โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คารับรอง  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้
จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชา
หรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งานรวมคาติดตั้งและคารื้อถอน  เชน  เครื่องโปรเจคเตอร  เครื่อง
เสียง  เต็นท  เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย  เชน  คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  หรืออื่น ๆ  คา
จ้าง   เหมาทําความสะอาด  คาใช้จายในการโฆษณาประชา
สัมพันธงาน  เชน  คาจ้าง  เหมาทําปายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ คา
ถายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ   คาใช้จายในการ
ตกแตงจัดสถานที่           
คาสาธารณูปโภคตาง ๆ  เชน  กระแสไฟฟา  น้ํา
ประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติดตั้ง       
คาเชาอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้องตามที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 10 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.3.1 การจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
การดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 106
 ลําดับที่ 4 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการปกปองและพิทักษรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปกปองและพิทักษ
รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คารับรอง  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้
จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชา
หรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งานรวมคาติดตั้งและคารื้อถอน  เชน  เครื่องโปรเจคเตอร  เครื่อง
เสียง  เต็นท  เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย  เชน  คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  หรืออื่น ๆ  คา
จ้าง   เหมาทําความสะอาด  คาใช้จายในการโฆษณาประชา
สัมพันธงาน  เชน  คาจ้าง  เหมาทําปายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ คา
ถายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ   คาใช้จายในการ
ตกแตงจัดสถานที่           
คาสาธารณูปโภคตาง ๆ  เชน  กระแสไฟฟา  น้ํา
ประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติดตั้ง       
คาเชาอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้องตามที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 10 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.2.2 การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษรักษาไว้ซึ่ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนยรวม
จิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 106
 ลําดับที่ 3 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการ
ฝึก อบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ 
คาประกาศนียบัตร  คาถาย เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก อบรม  คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นเกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้
เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 10 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.4.1 การปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งใน
สวนที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการเองหรืออุดหนุนให้
หนวยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการในลักษณะบูรณาการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถาน
ศึกษา การจัดอบรม จัดกิจกรรมรณรงค การบําบัดรักษา
ฟนฟู คํานึงถึงสถานะทางการคลัง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 105
 ลําดับที่ 1
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาสตรีและเสริม
สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึก อบรม คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ 
คาประกาศนียบัตร  คาถาย เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก อบรม  คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นเกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้
เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 7 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.5 การสงเสริมการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ได้แก การสงเสริมภาวะผู้นําแก
สตรีในชุมชน และพัฒนาสตรีในด้านตางๆ การให้ความรู้เพื่อการ
พัฒนาครอบครัวแกประชาชนในพื้นที่การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่
ดีระหวางสมาชิกในครอบครัวการปองกันและแก้ไขปัญหาครอบ
ครัว การสงเสริมการจัดตั้งศูนยให้การชวยเหลือสําหรับนโยบายที่
เน้นหนักและมุงผลสัมฤทธิ์ ได้แก การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
บทบาทสตรี การยุติความรุนแรงในครอบครัว และการปองกัน
และแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรการตั้งครรภใน
วัยรุน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 105
 ลําดับที่ 2
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการสงเสริมและสนับสนุน "ทําดี มีอาชีพ" จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนับ
สนุน "ทําดี มีอาชีพ"  
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการ
ฝึก อบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ 
คาประกาศนียบัตร  คาถาย เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก อบรม  คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นเกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ  คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้
เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 6 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย การสังคมสงเคราะห สงเคราะหผู้ป่วยที่
ยากไร้ การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูง
อายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส การให้ทุนการศึกษาเพื่อชวย
เหลือนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งการบํารุงและสงเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอตอการ
ดํารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อยางยั่งยืน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 23
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการสงเสริมสินค้าชุมชน/ผลิตภัณฑชุมชนOTOP จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมสินค้า
ชุมชน/ผลิตภัณฑชุมชน OTOP 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการ
ฝึก อบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ 
คาประกาศนียบัตร  คาถาย เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก อบรม  คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นเกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้
เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 6 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย การสังคมสงเคราะห สงเคราะหผู้ป่วยที่
ยากไร้ การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูง
อายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส การให้ทุนการศึกษาเพื่อชวย
เหลือนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งการบํารุงและสงเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอตอการ
ดํารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อยางยั่งยืน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง หน้าที่ 25 
- ตั้งจายจากเงินรายได้

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
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โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คารับรอง    คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชา
หรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงานรวมคาติดตั้งและ
คารื้อถอน  เชน  เครื่องโปรเจคเตอร  เครื่อง
เสียง  เต็นท  เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย  เชน  คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  หรืออื่น ๆ  คา
จ้าง   เหมาทําความสะอาด  คาใช้จายในการโฆษณาประชา
สัมพันธงาน  เชน  คาจ้าง  เหมาทําปายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ คา
ถายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ   คาใช้จายในการ
ตกแตงจัดสถานที่           
คาสาธารณูปโภคตาง ๆ  เชน  กระแสไฟฟา  น้ํา
ประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติดตั้ง       
คาเชาอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้องตามที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้เบิกจายได้ในหมวดนี้
โดยแยกเป็น
- ตั้งจายจากเงินรายได้ 
จํานวน  39,022  บาท 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
จํานวน  10,978  บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 10 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.2.1 การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการเพื่อสร้าง
ความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 168
 ลําดับที่ 1
- ตั้งจายจากเงินรายได้
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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โครงการจัดแขงขันกีฬาภายในตําบลเพื่อเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
ภายในตําบลเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คารับรอง    คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชา
หรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงานรวมคาติดตั้งและ
คารื้อถอน  เชน  เครื่องโปรเจคเตอร  เครื่อง
เสียง  เต็นท  เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย  เชน  คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  หรืออื่น ๆ  คา
จ้าง   เหมาทําความสะอาด  คาใช้จายในการโฆษณาประชา
สัมพันธงาน  เชน  คาจ้าง  เหมาทําปายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ คา
ถายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ   คาใช้จายในการ
ตกแตงจัดสถานที่           
คาสาธารณูปโภคตาง ๆ  เชน  กระแสไฟฟา  น้ํา
ประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติดตั้ง       
คาเชาอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้องตามที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 10 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.2.1 การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการเพื่อสร้าง
ความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 168
 ลําดับที่ 2
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน  หวงยาง  ลูก
ฟุตบอล  ลูกปงปอง  ไม้ตีปงปอง  ลูกแชรบอล  ไม้
แบดมินตัน  ไม้เทนนิส  ลูกเทนนิส  เชือกกระโดด  ดาบสอง
มือ  ตะกร้อ  นกหวีด  นาฬิกาจับเวลา  นวม  ลูกทุมน้ําหนัก  เสา
ตาขายกีฬา เชน  เสาตาขายวอลเลยบอล  หวงบาสเกตบ
อลเหล็ก  ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้องตามที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ งานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธี
ตางๆ

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ งานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีตางๆ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึก อบรม คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร  คาถาย เอกสาร  คา
พิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึก อบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ
 ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้องตามที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้เบิกจายได้ในหมวดนี้
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 10 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.3.2 การจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธเชิญชวน
หรืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธีและ
พระราชพิธีตางๆ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 169
 ลําดับที่ 6
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมศาสนา วัฒนธรรม และอนุรักษประเพณี
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมสงเสริม
ศาสนา วัฒนธรรม และอนุรักษประเพณีท้องถิ่น เชน งานบวง
สรวงดวงวิญญาณท้าวสุรนารี  งานน้อยหนาและของดีเมือง
ปากชอง งานลอยกระทง ฯลฯ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
รับรอง  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม      คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงานรวมคาติดตั้งและคารื้อถอน  เชน  เครื่อง
โปรเจคเตอร  เครื่องเสียง  เต็นท  เวที     คาใช้จายเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัย  เชน  คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย   
หรืออื่น ๆ  คาจ้าง   เหมาทําความสะอาด  คาใช้จายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธงาน    
 เชน  คาจ้าง  เหมาทําปายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาถาย
เอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ   คาใช้จายในการตกแตง
จัดสถานที่  คาสาธารณูปโภคตาง ๆ  เชน  กระแสไฟฟา  น้ํา
ประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติดตั้ง  คาเชาอุปกรณ และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่
สามารถให้เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 10 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.2.2 การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษรักษาไว้ซึ่ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนยรวม
จิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 170
 ลําดับที่ 7
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการจัดงานประเพณี วันสงกรานต วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี วัน
สงกรานต 
วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
รับรอง  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงานรวมคาติดตั้งและคารื้อถอน  เชน  เครื่อง
โปรเจคเตอร  เครื่องเสียง  เต็นท  เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัย  เชน  คาจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัย  หรืออื่น ๆ  คาจ้าง   เหมาทําความสะอาด  คาใช้จาย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน  เชน  คาจ้าง  เหมาทําปาย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ   คาใช้จายในการตกแตงจัดสถานที่           
คาสาธารณูปโภคตาง ๆ  เชน  กระแสไฟฟา  น้ํา
ประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติดตั้ง       
คาเชาอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้องตามที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 10 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.2.1 การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการเพื่อสร้าง
ความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 170
 ลําดับที่ 8
- ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการงานรัฐพิธี งานราชพิธีและงานประเพณี วัฒนธรรม อําเภอ
ปากชอง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอําเภอปากชอง เพื่อดําเนินโครงการ
งานรัฐพิธี งานราชพิธีและงานประเพณีวัฒนธรรมอําเภอปากชอง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 10 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.2.2 การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษรักษาไว้ซึ่ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนยรวม
จิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 171
 ลําดับที่ 9 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตรตําบลคลองมวง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงเกษตรตําบลคลองมวง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้
จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายใน
พิธีเปดและปดการฝึก อบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร  คาถาย เอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก อบรม  คาใช้จาย
ในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่
สามารถให้เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 9 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.12 การคุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม ฯลฯ เชน การสงเสริมสนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 หน้า 16 ลําดับที่ 1
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 5,285,000 บาท

งบลงทุน รวม 5,285,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,285,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 3 บ้านวังสีสด จํานวน 400,000 บาท

โดยกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่การกอสร้างรวมกันไมน้อย
กวา 760 ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆ ตามรูปแบบ อบต.คลอง
มวง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 หน้า 5 ลําดับที่ 2 
- ตั้งจายจากเงินราย
ได้                                                                           
            

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 5 บ้านซับพลู จํานวน 85,000 บาท

โดยกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40
 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่การกอสร้างรวมกันไมน้อยกวา 160 ตารางเมตร ราย
ละเอียดอื่นๆ ตามรูปแบบ อบต.คลองมวง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 หน้า 6 ลําดับที่ 4 
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 บ้านหนองหมาก จํานวน 400,000 บาท

โดยกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 123
 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่การกอสร้างไมน้อยกวา 738
 ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆ ตามรูปแบบ   อบต.คลองมวง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2 หน้า 14 
- ตั้งจายจากเงินราย
ได้                                                                   
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บ้านโป่งวัวแดง จํานวน 400,000 บาท

โดยกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่การกอสร้างรวมกันไมน้อย
กวา 760 ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆ ตามรูปแบบ อบต.คลอง
มวง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 หน้า 7 ลําดับที่ 7 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการกอสร้างถนนลาดยางเคพซีล หมู 10 บ้านหนองผักหนอก จํานวน 400,000 บาท

โดยกอสร้างถนนลาดยางเคพซีล กว้าง 6.00 เมตร ยาว 190
 เมตร หรือมีพื้นที่การกอสร้างไมน้อยกวา กวา 1,140 ตาราง
เมตร รายละเอียดอื่นๆ ตามรูปแบบ อบต.คลองมวง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 หน้า 8 ลําดับที่ 12 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการกอสร้างถนนลาดยางเคพซีล หมู 14บ้านโคกสูง จํานวน 400,000 บาท

โดยกอสร้างถนนลาดยางเคพซีล กว้าง 6.00 เมตร ยาว 190
 เมตร หรือมีพื้นที่การกอสร้างไมน้อยกวา กวา 1,140 ตาราง
เมตร รายละเอียดอื่นๆ ตามรูปแบบ อบต.คลองมวง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 หน้า 10 ลําดับที่ 17  
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการกอสร้างถนนลาดยางเคพซีล หมู 15 บ้านหนองผักบุ้ง จํานวน 400,000 บาท

โดยกอสร้างถนนลาดยางเคพซีล กว้าง 6.00 เมตร ยาว 190
 เมตร หรือมีพื้นที่การกอสร้างไมน้อยกวา กวา 1,140 ตาราง
เมตร รายละเอียดอื่นๆ ตามรูปแบบ อบต.คลองมวง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 หน้า 11 ลําดับที่ 19 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการกอสร้างถนนลาดยางเคพซีล หมู 4 บ้านคลองมวง จํานวน 400,000 บาท

โดยกอสร้างถนนลาดยางเคพซีล กว้าง 6.00 เมตร ยาว 190
 เมตร หรือมีพื้นที่การกอสร้างไมน้อยกวา กวา 1,140 ตาราง
เมตร รายละเอียดอื่นๆ ตามรูปแบบ อบต.คลองมวง  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 หน้า 5 ลําดับที่ 3 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต หมู 1 บ้านซับ
เศรษฐี

จํานวน 400,000 บาท

โดยปรับปรุงผิวถนนเสริมแอสฟัลทติกคอนกรีต กว้าง 6.00
 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่การกอสร้างไม
น้อยกวา 1,320 ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆ ตามรูปแบบ อบต
.คลองมวง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1 หน้า 6 ลําดับที่ 3 
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต หมู 17 บ้าน
สันติสุข

จํานวน 400,000 บาท

โดยกอสร้างถนนผิวแอสฟัลทติกคอนกรีต กว้าง 6.00
 เมตร  ยาว 155  เมตร  หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่การกอสร้าง
ไมน้อยกวา 930 ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆ ตามรูปแบบ   อบ
ต.คลองมวง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 15 ลําดับที่ 27 
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต หมู 20 บ้านวัง
มะนาว

จํานวน 400,000 บาท

โดยกอสร้างถนนแอสฟัลทติกคอนกรีต 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 186 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่การ
กอสร้างไมน้อยกวา 930 ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆ ตามรูป
แบบ อบต.คลองมวง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 หน้า 12 ลําดับที่ 22 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต หมู 7 บ้านคลอง
สมบูรณ

จํานวน 400,000 บาท

โดยกอสร้างถนนแอสฟัลทติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 155
 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่การกอสร้างไมน้อย
กวา กวา 930 ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆ ตามรูปแบบ อบต
.คลองมวง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 หน้า 7 ลําดับที่ 8 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต หมูที่ 11 บ้าน
หนองไทร

จํานวน 400,000 บาท

โดยกอสร้างถนนแอสฟัลทติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 155
 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่การกอสร้างไมน้อย
กวา กวา 930 ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆ ตามรูปแบบ อบต
.คลองมวง  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2 หน้า 18 
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต หมูที่ 19 บ้าน
หนองไทรเหนือ

จํานวน 400,000 บาท

โดยกอสร้างถนนแอสฟัลทติกคอนกรีต 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่การ
กอสร้างไมน้อยกวา 930 ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆ ตามรูป
แบบ           อบต.คลองมวง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2 หน้า 20 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 66,228 บาท

งบดําเนินงาน รวม 66,228 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการเกษตรทฤษฎีใหมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหมอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการ
ฝึก อบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ 
คาประกาศนียบัตร  คาถาย เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก อบรม  คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นเกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้
เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 10 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.3.3 การสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และ
ระดับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 114
 ลําดับที่ 7 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้นําเกษตรกร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้นํา
เกษตรกร  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการ
ฝึก อบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ 
คาประกาศนียบัตร  คาถาย เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก อบรม  คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นเกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้
เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 10 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.3.3 การสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และ
ระดับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 114
 ลําดับที่ 6 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 16,228 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 16,228 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร 
โดยแยกวัสดุเป็น  2 ประเภท
วัสดุคงทน   เคียว  สปริงเกลอร  จอบหมุน  จานพรวน  ผานไถ
กระทะ  คราดซี่พรวนดินระหวางแถว  เครื่องดักแมลง  ตะแกรง
รอนเบนโธส  อวน (สําเร็จรูป)  กระชัง  ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง ปุย  ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว  อาหาร
สัตว  พืชและสัตว  พันธุสัตวปกและสัตวน้ํา     น้ําเชื้อพันธุ
สัตว   วัสดุเพาะชํา  อุปกรณในการขยายพันธุพืช  เชน  ใบ
มีด  เชือก  ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก  หน้ากากปองกันแกสพิษ ฯลฯ
 และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้องตามที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ  คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษน้ํา” จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ"ท้องถิ่น สร้างป่า รักษน้ํา" โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คารับรอง  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับ
สถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงานรวมคาติดตั้งและคารื้อถอน  เชน  เครื่อง
โปรเจคเตอร  เครื่องเสียง  เต็นท  เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัย  เชน  คาจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัย  หรืออื่น ๆ  คาจ้าง   เหมาทําความสะอาด  คาใช้จาย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน  เชน  คาจ้าง  เหมาทําปาย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ   คาใช้จายในการตกแตงจัดสถานที่           
คาสาธารณูปโภคตาง ๆ  เชน  กระแสไฟฟา  น้ํา
ประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติดตั้ง       
คาเชาอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้องตามที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 10 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.3.1 การจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
การดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 115
 ลําดับที่ 9 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้
จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายใน
พิธีเปดและปดการฝึก อบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ 
คาประกาศนียบัตร  คาถาย เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก อบรม  คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นเกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่สามารถให้
เบิกจายได้ในหมวดนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 9 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.12 การคุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม ฯลฯ เชน การสงเสริมสนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 115
 ลําดับที่ 8
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,136,000 บาท

งบกลาง รวม 16,136,000 บาท
งบกลาง รวม 16,136,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5%
 ของคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
โดยแยกเป็น
- ตั้งจายจากเงินรายได้ 
จํานวน  67,500  บาท 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
จํานวน  27,500  บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 15 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.8.2 การสมทบเงินกองทุนประกันสังคมให้องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นตั้งงบประมาณเพื่อสงเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมในอัตราร้อยละห้าของคาจ้าง พร้อมกับหักคาจ้าง
ของพนักงานจ้างสงเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย รวมทั้ง
การสงเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนกรณีลูกจ้างประสบ
อันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย
- ตั้งจายจากเงินรายได้
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ 0.2
 ของคาจ้างโดยประมาณทั้งป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 15 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.8.2 การสมทบเงินกองทุนประกันสังคมให้องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นตั้งงบประมาณเพื่อสงเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมในอัตราร้อยละห้าของคาจ้าง พร้อมกับหักคาจ้าง
ของพนักงานจ้างสงเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย รวมทั้ง
การสงเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนกรณีลูกจ้างประสบ
อันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย
- ตั้งจายจากเงินรายได้ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุที่ได้
ขึ้นทะเบียนรับตามสิทธิในตําบลคลองมวง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 6 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย การสังคมสงเคราะห สงเคราะหผู้ป่วยที่
ยากไร้ การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูง
อายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส การให้ทุนการศึกษาเพื่อชวย
เหลือนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งการบํารุงและสงเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอตอการ
ดํารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อยางยั่งยืน
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยความพิการให้กับคนพิการที่ได้ขึ้น
ทะเบียนรับตามสิทธิในตําบลคลองมวง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 6 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย การสังคมสงเคราะห สงเคราะหผู้ป่วยที่
ยากไร้ การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูง
อายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส การให้ทุนการศึกษาเพื่อชวย
เหลือนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งการบํารุงและสงเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอตอการ
ดํารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อยางยั่งยืน
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดสที่ได้ขึ้น
ทะเบียนรับตามสิทธิในตําบลคลองมวง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 6 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย การสังคมสงเคราะห สงเคราะหผู้ป่วยที่
ยากไร้ การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูง
อายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส การให้ทุนการศึกษาเพื่อชวย
เหลือนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งการบํารุงและสงเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอตอการ
ดํารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อยางยั่งยืน
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่พิมพ : 10/3/2564  11:41:11 หน้า : 134/136



สํารองจาย จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมเทา
นั้น เชน การปองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหล
หลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า และ
หมอกควัน และโรคติดตอ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564     ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 5 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.1.1 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายตามข้อผูกพัน

โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ตําบลคลองมวง

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ตําบลคลองมวง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 15 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.8.3 การตั้งงบประมาณเพื่อสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ กองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นต้น 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 285,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น
ในอัตราร้อยละ1% โดยมิให้นํารายรับประเภทพันธบัตร เงิน
กู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ/หนังสือสั่งการ หน้า 15 ลําดับ
ที่ 3 รายการ 3.8.4 การสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (กบท.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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