




รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง

อําเภอปากชอง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 19,384,344 บาท
งบกลาง รวม 19,384,344 บาท

งบกลาง รวม 19,384,344 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 85,844 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5%
 ของคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
โดยแยกเป็น
- ตั้งจายจากเงินรายได้ 
จํานวน  49,000  บาท 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
จํานวน  36,844 บาท
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,540 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ 0.2
 ของคาจ้างโดยประมาณทั้งปี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2561 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
 - ตั้งจายจากเงินรายได้

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,600,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุที่ได้
ขึ้นทะเบียนรับตามสิทธิในตําบลคลองมวง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้าง
หลักประกันรายได้แกผู้สูงอายุ
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,900,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยความพิการให้กับคนพิการที่ได้ขึ้น
ทะเบียนรับตามสิทธิในตําบลคลองมวง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้าง
หลักประกันรายได้แกผู้สูงอายุ
 - ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดสที่ได้ขึ้น
ทะเบียนรับตามสิทธิในตําบลคลองมวง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้าง
หลักประกันรายได้แกผู้สูงอายุ
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เงินสํารองจาย จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน และกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย
(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิด
สาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวน
รวม เชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหล
หลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและ
หมอกควัน เป็นต้น
(2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM2.5 
(3) การป้องกันและระงับโรคติดตอ เชน การป้องกันและระงับโรค
ติดเชื้อไวรัส โคโรนา2019 (โควิด 19) และการป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก เป็นต้น 
(4) และหมายรวมถึงคาใช้จายตามระเบียบข้อกฎหมาย ข้อ
บังคับ หรือหนังสือสั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
สามารถใช้งบประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
- ตั้งจายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ : 17/3/2565  10:12:33 หน้า : 4/161



รายจายตามข้อผูกพัน

โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ตําบลคลองมวง

จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ตําบลคลองมวง
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 454,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จให้กับลูกจ้างประจําที่ลาออก
จากราชการ และมีสิทธิได้รับบําเหน็จปกติตามระเบียบฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยบําเหน็จลูกจ้าง
ของหนวยการบริหารราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น
ในอัตราร้อยละ1% โดยมิให้นํารายรับประเภทพันธบัตร เงิน
กู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
- ตั้งจายจากเงินรายได้

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,722,132 บาท

งบบุคลากร รวม 8,248,632 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,780,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 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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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/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

คาตอบแทนพิเศษนายก/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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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

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

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 3,096,000 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 32 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 4,467,912 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,791,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล จํานวน 12
 อัตรา ดังนี้
1.ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองมวง (นักบริหาร
งานท้องถิ่น ระดับกลาง)
2.ตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองมวง (นัก
บริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
3.ตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
4.ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)
5.ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปก./ชก.)
6.ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)
7.ตําแหนงนิติกร (ปก./ชก.)
8.ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)
9.ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)
10.ตําแหนงนักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.)
11.ตําแหนงนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.)
12.ตําแหนงเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปง./ชง.)
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) (บัญชี
อัตราเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น บัญชี 5)
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566)
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้กับ
พนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1.ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองมวง (นักบริหาร
งานท้องถิ่น ระดับกลาง) เดือนละ 7,000 บาท 
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1.ตําแหนงเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปง./ชง.)
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบลได้รับเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน พ.ศ.2547
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
-  เป็นไปตามแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566)
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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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 
เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566) 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 352,152 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  4  อัตรา ดังนี้
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต (ประเภท
มีทักษะ) 
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกล
เบา (รถบรรทุกน้ํา) (ประเภทมีทักษะ)
3.พนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหนง คนงานทั่วไป
4. พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา
 เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2558
 (กําหนดบัญชีคาตอบแทนพนักงานจ้าง)
-  เป็นไปตามแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566)
- ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  4  อัตรา ดังนี้
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต (ประเภท
มีทักษะ) 
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกล
เบา (รถบรรทุกน้ํา) (ประเภทมีทักษะ)
3.พนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหนง คนงานทั่วไป
4. พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566)
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 2,409,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 674,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ หรือเงินรางวัล
ประจําปี 
(2) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
(3) คาป่วยการ อปพร.
(4) คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ
(5) คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
(6) คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
(7) เงินรางวัล
(8) เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว
(9) และหมายรวมถึงคาใช้จายตามระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ
 หรือหนังสือสั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
สามารถใช้งบประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาเชาบ้าน จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านได้ 
และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่ง
การที่สามารถ
ให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบประมาณเบิกจายได้
ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวนตําบล 

ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  และหมายรวมถึง
ระเบียบข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
สามารถใช้งบประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
 257 ลงวันที่  28  มิถุนายน 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 1,600,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
(1) คาถายเอกสาร
(2) คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
(3) คาซักฟอก
(4) คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล
(5) คาระวางบรรทุก
(6) คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้นคาเชาบ้าน)
(7) คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณา
ประชาสัมพันธและเผยแพรขางทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ) 
(8) คาธรรมเนียมตางๆ 
(9) คาเบี้ยประกัน
(10) คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
(11) คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา, ค้า
จ้างออกแบบ, คารับรองแบบ, 
คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี, คาจ้างทนายความ, คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี, คาจ้างปรับปรุงโดเมน website,
คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว
(12) คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง
(13) คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธป้ายชื่อสํานักงาน 
หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง
(14) คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ 1.คาปักเสาพาดสายภาย
นอกสถานที่ราชการ
เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหม้อแปลง เครื่อง
วัดและอุปกรณไฟฟ้า 
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของไฟฟ้า 2.คาจ้างเหมาเดินสายและอุปกรณ
ไฟฟ้าเพิ่มเติม 
คาธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า 
การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ
(15) คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ 1.คาวางทอประปาภาย
นอกสถานที่ราชการ
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เพื่อให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปารวมถึงคา
ติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา 2.คาจ้างเหมาเดินทอประปาและ
ติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ ฯลฯ
(16) คาติดตั้งโทรศัพทคาใช้จายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท (ยก
เว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพท
ภายใน) 
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(17) คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเข้าลักษณะที่ดินและ
สิ่งกอสร้าง)
(18) คาจ้างเหมาในการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ตอองคกรปกครองสวนท้องถิ่นในการจัดทําบริการสาธารณะ 
(19) คาจ้างเหมาบริการเอกชนหรือบุคคลธรรมดา (เพื่อเสริมการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ) เชน งานรักษาความปลอดภัย งานทํา
ความสะอาด งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหยอม งาน
พาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามประเมินผล งานจัดทําคํา
แปล งานผลิตและพิมพเอกสาร งานผลิตสื่อการประชา
สัมพันธ งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ งานพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล งานสํารวจออกแบบและควบคุมการ
กอสร้าง งานซอมบํารุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคลงานตรวจ
สอบและรับรองมาตรฐานและงานเทคนิคตางๆ ที่เอกชนมีความ
ชํานาญมากกวา ฯลฯ
(20)  และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองในการประชุม
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย 
(1) คาใช้จายการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทํางานตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบล
คลองมวง
(2) คาใช้จายการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการที่สภา
ท้องถิ่นตั้งขึ้น
(3) คาใช้จายการประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทํา
แผนชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
(4) คาใช้จายการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(5) คาใช้จายการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับ
สวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
(6) คาใช้จายการประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฯลฯ 
(7) คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตางๆ 
(8) คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
(9) คาใช้จายในการประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้อง
ถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลคลองมวง

จํานวน 500,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือ  
ผู้บริหารท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลคลองมวง โดยมีคา
ใช้จายประกอบด้วย  
(1) คาใช้จายในการจัดตั้งศูนยประสานงานการเลือกตั้งประจํา
องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง
(2) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ สําหรับผู้อํานวยการการ
เลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบลคลองมวง พนักงานและผู้
ชวยปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งเดินทางไปติดตอ
ราชการ
(3) คาสาธารณูปโภค ได้แก ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท อินเตอร
เน็ต ฯลฯ เป็นต้น
(4) คาอาหาร/อาหารวางและเครื่องดื่ม
(5) คาใช้จายในการจัดประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
(6) คาใช้จายเบ็ดเตล็ด
(7) คาจัดทําป้ายประกาศผลคะแนน
(8) คาจัดพิมพบัตรเลือกตั้ง เลมละ 20 ฉบับ ขนาด A5 และ A4 
(9) คาจัดพิมพตัวอยางบัตรเลือกตั้ง
(10) คาจัดหาบัตรทาบบัตรเลือกตั้งสําหรับผู้พิการทางสายตาหรือ
ผู้สูงอายุ
(11) สมุดรายงานเหตุการณและแบบพิมพประจําหนวยเลือกตั้ง
(12) คากระดาษตอเนื่องสําหรับจัดพิมพเอกสารเกี่ยวกับการเลือก
ตั้ง (บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง, ประกาศกําหนดหนวยเลือกตั้ง
และที่เลือกตั้ง, หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน, บัญชีรายชื่อผู้ถูกจํากัดสิทธิ)
(13) คาหมึกที่ใช้สําหรับเครื่องพิมพสําหรับพิมพเอกสารที่เกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง
(14) คาพิมพหนังสือกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง
(15) คาพิมพคูมือกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
(16) คาจัดหาหีบบัตรเลือกตั้ง
(17) คาจัดหาสายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง
(18) คาจัดหาแนวกั้นแถบพลาสติกบริเวณหนวยเลือกตั้ง
(19) คาจัดหาคูหาออกเสียงลงคะแนน
(20) คาจัดหาแบบขีดคะแนนเลือกตั้ง
(21) คาใช้จายในการขนสงและจัดเก็บหีบเลือกตั้งและวัสดุ
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อุปกรณเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(22) คาวัสดุอุปกรณและเครื่องเขียนแบบพิมพประจําองคการ
บริหารสวนตําบลคลองมวง
(23) คาจัดสถานที่ คาไฟฟ้าแสงสวางและทําความสะอาดในหนวย
เลือกตั้ง
(24) คาจัดหาป้ายปิดประกาศ
(25) คาพาหนะขนสงสิ่งของและอุปกรณการเลือกตั้ง
(26) คาเชาเต็นทและฉากกั้นหลังคูหาเลือกตั้งสําหรับหนวยเลือก
ตั้งที่ไมอยูในอาคาร
(27) คาจัดทําฉากกั้นคูหาออกเสียงลงคะแนน
(28) คาวัสดุอุปกรณประจําหนวยเลือกตั้งรวมป้ายบอกที่เลือกตั้ง
(29) คาป้ายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่หนวยเลือกตั้ง
(30) คาวัสดุอุปกรณและเวชภัณฑสําหรับการป้องกันการแพร
ระบาด ได้แก หน้ากาก Face shield เจลแอลกอฮอลสําหรับล้าง
มือ แอลกอฮอลสําหรับทําความสะอาดวัสดุอุปกรณ ถุงมือ
ยาง/พลาสติก ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2
/ว 4149 ลงวันที่ 19กรกฎาคม 2564 เรื่อง การเตรียมการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ งานพระราชพิธี รัฐพิธี 
และการจัดงานตามภารกิจของสวนราชการ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ งานพระราชพิธี รัฐพิธี และการจัดงานตามภารกิจของสวน
ราชการ  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
(1) คาใช้จายในการเตรียมการ ระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จสงเสด็จ พระมหากษัตริย พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ
(2) คาพานพุมดอกไม้ พานประดับพุมดอกไม้ พานพุมเงินพุม
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ทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวง
มาลา สําหรับวางอนุสาวรีย หรือใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตาง ๆ
(3) คาใช้จายในการประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(4) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ในอัตราไมเกินคนละ 50 บาทตอ
วัน และคาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล ในอัตราไมเกิน
คนละ 100 บาทตอวัน
(5) คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวม
คาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เต็นท เวที
(6) คาสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ํา
ประปา โทรศัพท รวมถึงคาติดตั้ง
คาเชาอุปกรณ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(7) คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน
(8) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในกิจกรรมในหมวดวัสดุ เชน คาวัสดุ
สํานักงาน ฯลฯ
(9) และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาใช้จายในการฝึกอบรมและคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือผู้ที่กระทรวง
มหาดไทย สั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น หรือผู้ที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
โดยมีคาใช้จายในการฝึกอบรมประกอบด้วย
(1) คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกัน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจายได้ (กรณีคาใช้
จายในการฝึกอบรม ที่รวมคาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะ
ไว้ทั้งหมด หรือหนวยงานที่จัดการฝึกอบรมได้รับผิดชอบคาใช้จาย
เกี่ยวกับคาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะทั้งหมดให้แกผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมงดเบิกคาใช้จายดังกลาว)
โดยมีคาใช้จายในการเดินทางไปราชการประกอบด้วย 
(1) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
(2) คาเชาที่พัก 
(3) คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ   
คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ  คาระวาง
บรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม  และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน 
(4) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้
 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพการทํางานให้แก
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

จํานวน 200,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและ
ศักยภาพการทํางานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ให้กับ คณะผู้
บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  
(1) คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม
(2) คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
(3) คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
(4) คาประกาศนียบัตร
(5) คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
(6) คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(7) คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
(8) คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม
(9) คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
(10) คาของสมนาคุณในการดูงาน
(11) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(12) คาสมนาคุณวิทยากร
(13) คาอาหาร
(14) คาเชาที่พัก
(15) คายานพาหนะ
(16) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมในหมวดวัสดุ เชน คา
วัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย คาวัสดุคอมพิวเตอร ฯลฯ
(17) และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า 80
 ลําดับที่ 1
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ (กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งคา
สิ่งของและคาแรงงานให้เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย ในกรณีที่
หนวยงานเป็นผู้ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ตางๆ เองให้ปฏิบัติ) ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้เบิกจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการในคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่หนวยงานซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่หนวยงานจ้างเป็นการชั่วคราวใน
ลักษณะมิใชจ้างเหมาแรงงานให้เบิกจายในรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ
(4) และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยแยกวัสดุเป็น 2
 ประเภท โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
ก.วัสดุคงทน หม้อ กระทะ กะละมัง  ตะหลิว  กรอบ
รูป  มีด ถัง  ถาด แก้วน้ํา 
จานรอง  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  กระจกเงา โองน้ํา  ที่
นอน   กระโถน  
เตาไฟฟ้า    เตาน้ํามัน   เตารีด   เครื่องบดอาหาร  เครื่องตีไข
ไฟฟ้า   
เครื่องปิ้งขนมปัง  กระทะไฟฟ้า  หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า  กระติกน้ําร้อน  กระติกน้ําแข็ง   ถังแก็ส  เตา  ตู้เก็บ
อุปกรณดับเพลิง สายยางฉีดน้ําถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบล้อ
ลาก อางล้างจาน ถังน้ํา ฯลฯ
ข.วัสดุสิ้นเปลือง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เขง มุ้ง  ผ้าปูที่นอน  ปลอกหมอน  หมอน  ผ้าหม  ผ้าปู
โตะ  น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา อาหาร
เสริม (นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง โดยแยกวัสดุเป็น 
3 ประเภท โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
ก.วัสดุคงทน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ
ข.วัสดุสิ้นเปลือง ยางรถยนต น้ํามันเบรก น็อตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ 
ค.วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ
หน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น โดยแยกวัสดุ
เป็น 1 ประเภท โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
ก.วัสดุสิ้นเปลือง แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทโดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
(1) คาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน
(2) คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ
(3) และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คา
เชา คาเชาเครื่อง เลขหมายโทรศัพท 
คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 64,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 64,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู ขนาดใหญ จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดชื้อเครื่องเจาะกระดาษ 2 รู ขนาด
ใหญ จํานวน  1  เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
(1) เป็นโลหะ คุณภาพดี ทนทาน สามารถทุนแรงเวลาใช้งาน
(2) คันโยกผลิตจากเหล็กปลายด้ามหุ้มพลาสติกเนื้อแข็ง 
(3) มีที่กั้นกระดาษเพื่อปรับระยะการเจาะเอกสารให้ตรงจุดศูนย
กลาง
(4) เจาะกระดาษได้หนา 160 แผน 
- เป็นไปตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด เชน ข้อมูล
จากเว็บไซต 
สื่ออิเล็กทรอนิกส รวมถึงสื่อประชาสัมพันธหนวยงานภาครัฐ/ภาค
เอกชน/ผู้ประกอบการธุรกิจ แคตตาล็อก(Catalog) ใบเสนอ
ราคา ฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 - ตั้งจายจากเงินรายได้
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โตะประชุมเมลามีน รูปทรงตัวยู สําหรับ  30  ที่นั่ง จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะประชุมเมลามีน รูปทรงตัวยู สําหรับ 30
 ที่นั่ง จํานวน  1  ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ที่นั่ง 400x940x75
 ซม.ประกอบด้วยโตะเข้ามุม ขนาด กว้าง60xยาว200xสูง75
 ซม. จํานวน 2 ตัว โตะขนาด กว้าง60xยาว220xสูง75
 ซม. จํานวน 8 ตัว
- เป็นไปตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด เชน ข้อมูล
จากเว็บไซต 
สื่ออิเล็กทรอนิกส รวมถึงสื่อประชาสัมพันธหนวยงานภาครัฐ/ภาค
เอกชน/ผู้ประกอบการธุรกิจ แคตตาล็อก(Catalog) ใบเสนอ
ราคา ฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดชื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน  1  เครื่อง โดยมีคุณลักษณะและรายละเอียดตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 1 จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย
บริการ แบบที่ 1 จํานวน  1  เครื่อง โดยมีคุณลักษณะและราย
ละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

งานบริหารงานคลัง รวม 4,116,988 บาท
งบบุคลากร รวม 2,119,788 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,119,788 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,738,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล จํานวน  5
  อัตรา ดังนี้
1.ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ
ต้น)
2.ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)
3.ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)
4.ตําแหนงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
5.ตําแหนงเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) (บัญชี
อัตราเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น บัญชี 5)
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566)
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 7,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1.ตําแหนงเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบลได้รับเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน พ.ศ.2547
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
-  เป็นไปตามแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566)
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1.ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ
ต้น) เดือนละ 3,500 บาท
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา 
เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566) 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 310,728 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน  2  อัตรา ดังนี้
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้ (ประเภทมีคุณวุฒิ) 
2.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ 
(ประเภทมีคุณวุฒิ)
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา
 เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2558
 (กําหนดบัญชีคาตอบแทนพนักงานจ้าง)
-  เป็นไปตามแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566)
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 21,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจจํานวน  1  อัตรา ดังนี้
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ 
(ประเภทมีคุณวุฒิ)
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566)
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 1,918,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 298,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ หรือเงินรางวัล
ประจําปี 
(2) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
(3) คาป่วยการ อปพร.
(4) คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ
(5) คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
(6) คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
(7) เงินรางวัล
(8) เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว
(9) และหมายรวมถึงคาใช้จายตามระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ
 หรือหนังสือสั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
สามารถใช้งบประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านได้ และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือ
หนังสือสั่งการที่สามารถ
ให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบประมาณเบิกจายได้
ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวนตําบล
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  และหมายรวมถึง
ระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่สามารถให้
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบประมาณเบิกจายได้ใน
หมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
 257 ลงวันที่  28  มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 670,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
(1) คาถายเอกสาร
(2) คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
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(3) คาซักฟอก
(4) คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล
(5) คาระวางบรรทุก
(6) คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้นคาเชาบ้าน)
(7) คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณา
ประชาสัมพันธและเผยแพรขางทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ) 
(8) คาธรรมเนียมตางๆ 
(9) คาเบี้ยประกัน
(10) คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
(11) คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา, ค้า
จ้างออกแบบ, คารับรองแบบ, 
คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี, คาจ้างทนายความ, คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี, คาจ้างปรับปรุงโดเมน website,
คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว
(12) คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง
(13) คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธป้ายชื่อสํานักงาน 
หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง
(14) คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ 1.คาปักเสาพาดสายภาย
นอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงคาติด
ตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า 
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของไฟฟ้า 2.คาจ้างเหมาเดินสายและอุปกรณ
ไฟฟ้าเพิ่มเติม คาธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การ
เพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า 
การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ
(15) คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ 1.คาวางทอประปาภาย
นอกสถานที่ราชการเพื่อให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้ใช้
บริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา 2.คาจ้างเหมาเดินทอประปาและ
ติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ ฯลฯ
(16) คาติดตั้งโทรศัพทคาใช้จายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท (ยก
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เว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพท
ภายใน) 
(17) คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเข้าลักษณะที่ดินและ
สิ่งกอสร้าง)
(18) คาจ้างเหมาบริการเอกชนหรือบุคคลธรรมดา (เพื่อเสริมการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ) เช
น งานรักษาความปลอดภัย งานทําความสะอาด งานดูแล
ต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหยอม งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งาน
ติดตามประเมินผล งานจัดทําคําแปล งานผลิตและพิมพ
เอกสาร งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ งานสถิติข้อมูล
สารสนเทศ งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึก
ข้อมูล งานสํารวจออกแบบและควบคุมการกอสร้าง งานซอมบํารุง
ยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคลงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
และงานเทคนิคตางๆ ที่เอกชนมีความชํานาญมากกวา ฯลฯ
(19)  และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมและคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือผู้ที่กระทรวง
มหาดไทย สั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น หรือผู้ที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
โดยมีคาใช้จายในการฝึกอบรมประกอบด้วย
(1) คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกัน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจายได้ (กรณีคาใช้
จายในการฝึกอบรม ที่รวมคาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะ
ไว้ทั้งหมด หรือหนวยงานที่จัดการฝึกอบรมได้รับผิดชอบคาใช้จาย
เกี่ยวกับคาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะทั้งหมดให้แกผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมงดเบิกคาใช้จายดังกลาว)
โดยมีคาใช้จายในการเดินทางไปราชการประกอบด้วย 
(1) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
(2) คาเชาที่พัก 
(3) คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ   
คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ  คาระวาง
บรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม  และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน 
(4) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบลคลองมวง

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลคลองมวง       
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
(1) คาวัสดุ คาอุปกรณ คาเก็บข้อมูลภาคสนาม ฯลฯ
(2) และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 83
 ลําดับที่ 5
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ (กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งคา
สิ่งของและคาแรงงานให้เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย ในกรณีที่
หนวยงานเป็นผู้ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ตางๆ เองให้ปฏิบัติ) ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้เบิกจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการในคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่หนวยงานซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่หนวยงานจ้างเป็นการชั่วคราวใน
ลักษณะมิใชจ้างเหมาแรงงานให้เบิกจายในรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ
(4) และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 550,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานให้กับสวนราชการตามโครง
สร้างของหนวยงาน โดยแยกวัสดุเป็น 2 ประเภท โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย
ก.วัสดุคงทน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก  ตรายาง  ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน  หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ ที่ใช้ในสํานักงาน มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม(ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบ
เต้นทขนาดใหญ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition) ฯลฯ
ข.วัสดุสิ้นเปลือง  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบ
คําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ
 เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุด
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการ
ซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวย
ดอกไม้ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรให้กับสวนราชการตามโครง
สร้างของหนวยงาน โดยแยกวัสดุเป็น 3 ประเภท โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย
ก.วัสดุคงทน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
ข.วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc  , 
Digital Video Disc ,   Flash Drive)  เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร    
กระดาษตอเนื่อง   สายเคเบิล ฯลฯ 
ค.วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล หนวยประมวลผล ฮารดดิสก
ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง  
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM   
คัตซีทฟีดเตอร  (Cut Sheet Feeder)  เมาส (Mouse) พรินเตอร
สวิตชิ่งบอกซ   (Printer Switching Box)    
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)  แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,   Sound Card) 
เป็นต้น  เครื่องอานและบันทึกข้อมูล แบบตางๆ เชน  แบบดิส
เกตต (Diskette)   
แบบฮารดดิสต  (Hard Disk)     แบบซีดีรอม  (CD-ROM) แบบอ
อพติคอล   (Optical) 
เป็นต้น เราเตอร (Router) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ : 17/3/2565  10:12:34 หน้า : 42/161



ค่าสาธารณูปโภค รวม 400,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน และในที่สาธารณะ รวมถึงคา
ใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ  คาภาษี ในกิจการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
(1) คาไปรษณีย
(2) คาธนาณัติ
(3) คาดวงตราไปรษณียากร
(4) คาเชาตู้ไปรษณีย
(5) คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย
(1) คาโทรภาพ (โทรสาร)
(2) คาเทเลกซ
(3) คาวิทยุสื่อสาร
(4) คาสื่อสารผานดาวเทียม
(5) คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอร
เน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น 
(6) และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาว
และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
(7) คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอปี) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 79,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 79,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้นั่งทํางาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้นั่งทํางาน  จํานวน  2  ตัว โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
(1) ขนาดกว้างไมน้อย กวา 50 ซม. ยาวไมน้อยกวา 50 ซม. สูงไม
น้อยกวา 80 ซม.
(2) เบาะหุ้มหนังสังเคราะห สามารถปรับระดับความสูงขึ้น-ลง
ได้ ขาเหล็กมีล้อหมุน ฯลฯ 
- เป็นไปตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด เชน ข้อมูล
จากเว็บไซต สื่ออิเล็กทรอนิกส รวมถึงสื่อประชาสัมพันธหนวยงาน
ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการธุรกิจ แคตตาล็อก(Catalog) 
ใบเสนอราคา ฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 - ตั้งจายจากเงินรายได้
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ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 35,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน  6  ตู้ โดยมี
คุณลักษณะและรายละเอียดตามประเภท/รายการ ราคาตอ
หนวย (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 
สํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 - ตั้งจายจากเงินรายได้

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  1
  เครื่อง โดยมีคุณลักษณะและรายละเอียดตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา  (18 หน้า/นาที) จํานวน 5,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน  2  เครื่อง โดยมีคุณลักษณะและราย
ละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้ 

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 11,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน  2
  เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะและรายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้ 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 817,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 490,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันไฟป่า  
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  
(1) คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม
(2) คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
(3) คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
(4) คาประกาศนียบัตร
(5) คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
(6) คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(7) คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
(8) คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม
(9) คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
(10) คาของสมนาคุณในการดูงาน
(11) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(12) คาสมนาคุณวิทยากร
(13) คาอาหาร
(14) คาเชาที่พัก
(15) คายานพาหนะ
(16) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมในหมวดวัสดุ เชน คา
วัสดุเครื่องแตงกาย คาวัสดุจราจร คาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ คาวัสดุ
เชื้อเพลิงและหลอลื่น คาวัสดุเครื่องดับเพลิง คาวัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย  คาวัสดุอื่น ฯลฯ
(17) และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
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.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย พระราชินี 
พระรัชทายาทและพระบรมวงศานุวงศ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการถวายความปลอดภัย
สถาบันพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาทและพระบรม
วงศานุวงศ  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
(1) คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 86
  ลําดับที่ 5
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
(1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ในอัตราไมเกินคนละ 50 บาทตอ
วัน และคาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล ในอัตราไมเกิน
คนละ 100 บาทตอวัน
(2) คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง
(3) คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวม
คาติดตั้งและคารื้อถอน
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เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต็นท เวที
(4) คาจ้างเหมาทําความสะอาด
(5) คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่
(6) คาสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ํา
ประปา โทรศัพท รวมถึงคาติดตั้ง
คาเชาอุปกรณ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(7) คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน
(8) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการโครงการในหมวดวัสดุ เชน คา
วัสดุเครื่องแตงกาย คาวัสดุจราจร คาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ คาวัสดุ
เครื่องดับเพลิง คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  คาวัสดุ
อื่น ฯลฯ
คาวัสดุจราจร คาวัสดุเครื่องแตงกาย คาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ คา
วัสดุเครื่องดับเพลิง วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  คาวัสดุกอ
สร้าง คาวัสดุอื่น ฯลฯ
(9) และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 84
  ลําดับที่ 1
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมแผนการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  
(1) คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม
(2) คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
(3) คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
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(4) คาประกาศนียบัตร
(5) คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
(6) คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(7) คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
(8) คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม
(9) คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
(10) คาของสมนาคุณในการดูงาน
(11) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(12) คาสมนาคุณวิทยากร
(13) คาอาหาร
(14) คาเชาที่พัก
(15) คายานพาหนะ
(16) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมในหมวดวัสดุ เชน คา
วัสดุเครื่องแตงกาย คาวัสดุจราจร คาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ คาวัสดุ
เชื้อเพลิงและหลอลื่น คาวัสดุเครื่องดับเพลิง คาวัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย  คาวัสดุอื่น ฯลฯ
(17) และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการโครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  
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(1) คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม
(2) คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
(3) คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
(4) คาประกาศนียบัตร
(5) คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
(6) คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(7) คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
(8) คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม
(9) คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
(10) คาของสมนาคุณในการดูงาน
(11) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(12) คาสมนาคุณวิทยากร
(13) คาอาหาร
(14) คาเชาที่พัก
(15) คายานพาหนะ
(16) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมในหมวดวัสดุ เชน คา
วัสดุเครื่องแตงกาย คาวัสดุจราจร คาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ คาวัสดุ
เชื้อเพลิงและหลอลื่น คาวัสดุเครื่องดับเพลิง คาวัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย  คาวัสดุอื่น ฯลฯ
(17) และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลคลองมวง

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลคลอง
มวง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  
(1) คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม
(2) คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
(3) คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
(4) คาประกาศนียบัตร
(5) คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
(6) คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(7) คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
(8) คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม
(9) คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
(10) คาของสมนาคุณในการดูงาน
(11) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(12) คาสมนาคุณวิทยากร
(13) คาอาหาร
(14) คาเชาที่พัก
(15) คายานพาหนะ
(16) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมในหมวดวัสดุ เชน คา
วัสดุเครื่องแตงกาย คาวัสดุจราจร คาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ คาวัสดุ
เชื้อเพลิงและหลอลื่น คาวัสดุเครื่องดับเพลิง คาวัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย  คาวัสดุอื่น ฯลฯ
(17) และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและชวยเหลือเด็กจมน้ํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การป้องกันและชวยเหลือเด็กจมน้ํา 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  
(1) คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม
(2) คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
(3) คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
(4) คาประกาศนียบัตร
(5) คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
(6) คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(7) คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
(8) คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม
(9) คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
(10) คาของสมนาคุณในการดูงาน
(11) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(12) คาสมนาคุณวิทยากร
(13) คาอาหาร
(14) คาเชาที่พัก
(15) คายานพาหนะ
(16) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมในหมวดวัสดุ เชน คา
วัสดุเครื่องแตงกาย 
คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  คาวัสดุอื่น ฯลฯ
(17) และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

วันที่พิมพ : 17/3/2565  10:12:34 หน้า : 54/161



- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (หลัก
สูตรจัดตั้ง)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    (อปพร.) (หลักสูตรจัดตั้ง) โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย  
(1) คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม
(2) คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
(3) คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
(4) คาประกาศนียบัตร
(5) คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
(6) คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(7) คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
(8) คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม
(9) คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
(10) คาของสมนาคุณในการดูงาน
(11) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(12) คาสมนาคุณวิทยากร
(13) คาอาหาร
(14) คาเชาที่พัก
(15) คายานพาหนะ
(16) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมในหมวดวัสดุ เชน คา
วัสดุเครื่องแตงกาย คาวัสดุจราจร คาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ คาวัสดุ
เครื่องดับเพลิง คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  คาวัสดุ
อื่น ฯลฯ
(17) และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
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สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง โดยแยกวัสดุเป็น 
3 ประเภท โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
ก.วัสดุคงทน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ
ข.วัสดุสิ้นเปลือง ยางรถยนต น้ํามันเบรก น็อตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ 
ค.วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ
หน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุจราจร โดยแยกวัสดุเป็น 2
 ประเภท โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
ก.วัสดุคงทน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แทนแบริเออร(แบบพลาสติก
และแบบคอนกรีต)  ป้ายไฟหยุดตรวจ แผนป้ายจราจร กระจก
โค้งมน ไฟแวบ กระบองไฟ ฯลฯ 
ข.วัสดุสิ้นเปลือง  ยางชะลอความเร็วรถหรือยาน
พาหนะ สติ๊กเกอรติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 327,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 327,500 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เลื่อยโซยนต ขนาดไมน้อยกวา  2 แรงม้า จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเลื่อยโซยนต ขนาดไมน้อยกวา  2 แรง
ม้า จํานวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
(1) เครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวะ ไมต่ํากวา 2 แรงม้า 
(2) บารไมต่ํากวา  11.5 นิ้ว 
(3) มีแผนบังคับโซ และปลอกสวมบาร
(4) ความจุถังน้ํามันไมต่ํากวา 0.20 ลิตร
(5) คูมือการใช้งาน พร้อมอุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด เชน ข้อมูล
จากเว็บไซต 
สื่ออิเล็กทรอนิกส รวมถึงสื่อประชาสัมพันธหนวยงานภาครัฐ/ภาค
เอกชน/ผู้ประกอบการธุรกิจ แคตตาล็อก(Catalog) ใบเสนอ
ราคา ฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 - ตั้งจายจากเงินรายได้

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องชวยหายใจแบบอัดอากาศ (SCBA) จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องชวยหายใจแบบอัดอากาศ (SCBA) 
จํานวน  1  ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้
(1) หน้ากากครอบใบหน้า (Full Face Mask)
- เป็นแบบครอบทั้งใบหน้า Full Face Mask ได้รับ
มาตรฐาน EN136 class3
- ทําด้วยวัสดุ EPDM (Ethylene-Propylene-Diene-Ester) ทน
ความร้อนและสารเคมี
- เลนสหน้ากาก สามารถเปลี่ยนได้ มองได้รอบ 180 องศา ทําจาก
วัสดุโพลีคารบอเนท เคลือบสารกันขีดขวนกันสารเคมี และผาน
การทดสอบการกระแทก
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- หน้ากากออกแบบให้ผู้ใช้ สามารถพูดติดตอกับผู้อื่นขณะสวม
ใส โดยผาน Speech diaphragm
- ประกอบด้วยสายรัดศีรษะ 5 จุด ซึ่งสามารถปรับได้ขนาดพอ
เหมาะกับศีรษะทุกขนาด
- หน้ากากประกอบด้วย Exhalation Valve และประกอบด้วย
วาลวหายใจออก และวาลวหายใจเข้า
- หน้ากากมีระบบไลฝ้า
- มีทอหายใจตอหน้ากากเข้ากับตัวควบคุมความดัน
- มีขอบยางรอบหน้ากากป้องกัน 3 ชั้น ประกอบด้วยขอบบน 2
 ชั้นและขอบลาง 1 ชั้น ป้องกันการรั่วซึม ทนความร้อนและ
สารเคมี สัมผัสนุม ไมระคายผิวหนัง
(2) ตัวสะพายหลัง (Back plate)
- ทําจากวัสดุทนไฟ ทนสารเคมี และแรงกระแทกได้ดี ออกแบบ
ตามสรีระศาสตร น้ําหนักของอุปกรณรวม จะต้องตกลงที่
สะโพก ชวยลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อ การปวดล้า และอาการ
ปวดหลัง
- มีชองสําหรับมือจับขณะสวมใสหรือยกเคลื่อนย้ายได้สะดวกอยู
ทั้ง 2 ด้าน
- มีสายรัดถังทําจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน เป็นแบบ
มาตรฐานสากล สามารถใช้กับถังอัดอากาศที่มีความจุตั้งแต 4.7
 ลิตร ถึง 9 ลิตร โดยไมต้องใช้อุปกรณเพิ่มเติม
- มีสายรัดถังติดตอกับชุดสะพายหลัง สามารถล็อคถังได้อยางแนน
หนา และปลดออกได้อยางรวดเร็ว เมื่อต้องการเปลี่ยนถัง
- สายรัดบา 2 เส้น รัดเอว 1 เส้น สามารถดึงปรับแตงให้กระชับ
เข้ากับขนาดลําตัวของผู้ใช้ได้อยางงาย และปลดล็อคออกได้รวด
เร็ว และมีแผนรองเสริมเพื่อความสะดวกสบาย (Support pad) 
ผลิตจากวัสดุเอธิล ไวนิล อะซีเตท ทนความสารเคมีและความร้อน
สูง
- มีความปลอดภัยสูง ด้วยระบบ Cam- Lock
- ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย (Anti-static)
(3) ชุดลดแรงดัน (REDUCER)
- สามารถใช้กับถังอัดอากาศที่มีแรงดันสูงสุด 200 หรือ 300
 บาร โดยไมต้องเปลี่ยน ชุดลดแรงดัน
- สามารถตัวลดแรงดันอากาศจากถังอัดอากาศที่มีแรงดัน 200
 หรือ 300 บาร ลดลงสูแรงดันปานกลางเพื่อเข้าสูตัวควบคุมแรง
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ดัน และมีเซฟตี้วาลวหากระบบลดแรงดันเสียหาย แรงดันในถังจะ
ระบายออกไปโดยไมทําอันตรายกับผู้ใช้งาน
- ตัวลดแรงดัน Reducer มีเกลียวที่สามารถตอเข้ากับถังอากาศใน
ตัวเดียวกัน ตัวเกลียวเป็นแบบ G 5/8 ตามมาตรฐาน DIN 477
- ตัวลดความดันมีกําลังสงอากาศได้อยางน้อย 1,000
 ลิตร / นาที ที่แรงดันในถังอัดอากาศ 200 หรือ 300 บาร และ
สามารถสงอากาศได้ไมน้อยกวา 400 ลิตร / นาที ที่แรงดันเหลือ
ในถังอากาศ 20 บาร
(4) ชุดควบคุมแรงดัน (Lung Demand Valve)
- ติดตั้งอยูด้านหน้าของหน้ากาก ออกแบบเพื่อป้องกันไมให้หลุด
ออกจากหน้าโดยงาย หากถูกกระแทกหรือเกาะเกี่ยวขณะ
ปฏิบัติงาน และเป็นระบบสวมเร็ว (Quick Connection) ไมต้อง
ใช้การหมุนหรือกดปุ่มใดระหวางสวมเข้ากับหน้ากาก และ
สามารถถอดชุดควบคุมแรงด้นออกจากหน้ากากได้โดยกดปุ่มที่ติด
ตั้งที่หน้ากากเพียงปุ่มเดียว
- ระบบจายอากาศแบบอัตโนมัติเมื่อสูดลมหายใจครั้งแรก และ
ควบคุมแรงดันให้เข้ากับอัตราการหายใจของบุคคลที่ใช้ได้เป็น
อยางดี
- จายอากาศได้อยางน้อย 400 ลิตร/นาที
- ระบบ Positive Pressure เพื่อให้ความดันภายในหน้ากากสูง
กวาความดันบรรยากาศภายนอก (Positive Pressure 
ประมาณ 3.9-4.5 มิลลิบาร) ซึ่งอากาศที่เป็นพิษจากภายนอก ไม
สามารถรั่วซึมเข้าไปในหน้ากากได้ดี
- ป้องกันการติดเชื้อ (Cross-Contamination)
(5) เกจวัดแรงดันและนกหวีดสัญญาณ
เตือน (Whistle and Pressure Gauge)
- เกจวัดแรงดันเป็นแบบเข็มชี้เลขบอกแรงดันเป็นบาร ( กก / ตร
.ซม. ) ผลิตคารโพลีคารบอเนต
- นกหวีดถูกควบคุมด้วยความดัน ระหวาง 6-9 บาร
- จะมีเสียงเตือนเมื่อกําลังอากาศลดลงเหลือประมาณ 55
 บาร บวกลบ 5 บาร และเสียงนกหวีดดัง ตอเนื่องที่ความ
ดัง 90 DBA จนถึง 10 บาร และลดลงตามลําดับจนถึง 0
- เกจตอเชื่อมเป็นสายเดียวกันกับนกหวีดสัญญาณเตือน
- หน้ากากเรืองแสงชวยให้การมองเห็นในที่มืดได้ดี
- ทั้งนกหวีด และเกจวัดแรงดันถูกหอหุ้มอยูในแนวเดียวกัน ทํา
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ด้วยวัดสุยางทนความร้อนและทนสารเคมี
(6) ทอสงอากาศ (Hose)
- ใช้วัสดุทนความร้อนสูง เป็นยางหุ้มโลหะ ทนตอการ
กระแทก การบิดตัวและการฉีกขาด (หมายเหตุ ทอสงอากาศที่หุ้ม
ด้วยเหล็กถัก เมื่อขาดชํารุด อาจเป็นอันตรายได้)
(7) ถังอัดอากาศ
- ถังอัดอากาศ ผลิตจากวัสดุ คารบอนคอมโพสิต และอลูมิ
เนียม บรรจุอากาศได้ไมน้อยกวา 6.8 ลิตร 300 บาร จุอากาศ
ได้ 1,850 ลิตร ใช้งานได้ไมน้อยกวา 45 นาที
- ถังอัดอากาศต้องได้รับมาตรฐานสากล EN12245 : 2002 หรือ
มาตรฐานอื่นเทียบเทา
- มีวาลวเปิด ปิด อากาศเป็นแนวตั้ง ติดกับหัวถังสะดวกในการใช้
งาน
- แสดงระยะเวลาการทดสอบถัง Hydrostatic test ตาม
มาตรฐานสากลกําหนดไว้บนถังสําหรับครั้งตอไปเพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้งาน
- มีอายุการใช้งานของถังไมน้อยกวา 20 ปี โดยจะต้องระบุเดือนปี
ที่ผลิตและหมดอายุชัดเจนบนฉลากบนถังอัดอากาศ
- มีเซฟตี้ปลั๊กไว้สําหรับปิดวาลวถังเพื่อความปลอดภัยในระหวาง
การขนสงหรือระหวางเคลื่อนย้าย
(8) น้ําหนักรวมทั้งสิ้นไมเกิน 10 กิโลกรัม
(9) มาตรฐาน
- มีคุณสมบัติตางๆ ตรงตามมาตรฐานของ
สถาบัน EN137:2006 TYPE2 หรือมาตรฐานอื่นเทียบเทา และ
มาตรฐานกันระเบิด ATEX อื่นมาตรฐานอื่นเทียบเทา เป็นสินค้าที่
มีฐานผลิตจากประเทศอเมริกาหรือยุโรปเทานั้น
(10) จัดอบรมด้านการใช้งานและการซอมบํารุงเบื้องต้นให้กับผู้ใช้
งาน โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
(11) มีคูมือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยางละ 1
 ชุด และรับประกัน  1  ปี
(12) ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแตงตั้งจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง
หรือตัวแทนจําหนายที่ได้รับการแตงตั้งจากโรงงานผู้ผลิต และ
จะต้องเป็นผลิตภัณฑที่มีศูนยบริการหรือสาขาที่ตั้งอยูในประเทศ
ไทย
- เป็นไปตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด เชน ข้อมูล
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จากเว็บไซต 
สื่ออิเล็กทรอนิกส รวมถึงสื่อประชาสัมพันธหนวยงานภาครัฐ/ภาค
เอกชน/ผู้ประกอบการธุรกิจ แคตตาล็อก(Catalog) ใบเสนอ
ราคา ฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 - ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

โครงการปรับปรุงซอมแซมรถบรรทุกน้ําดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 
88-2972 นครราชสีมา

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ โครงการปรับปรุงซอมแซมรถบรรทุกน้ําดับเพลิง หมาย
เลขทะเบียน 88-2972 นครราชสีมา โดยทําการเปลี่ยนสีใหมทั้ง
คัน ซอมแซม/
ปะผุ ถังบรรจุน้ํา ระบบสงกําลัง วิทยุภายในรถ ไฟไซเรน ฯลฯ
- เป็นไปตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด เชน ข้อมูล
จากเว็บไซต 
สื่ออิเล็กทรอนิกส รวมถึงสื่อประชาสัมพันธหนวยงานภาครัฐ/ภาค
เอกชน/ผู้ประกอบการธุรกิจ แคตตาล็อก(Catalog) ใบเสนอ
ราคา ฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,771,840 บาท

งบบุคลากร รวม 2,297,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,297,340 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,434,456 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล จํานวน 4
 อัตรา ดังนี้
1.ตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการ
ศึกษา ระดับต้น)  
2.ตําแหนงนักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 
3.ตําแหนง ครู (คศ.2)
4.ตําแหนง ครู (คศ.2)
- เป็นไปตามคาใช้จายตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 5) (บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น บัญชี 5)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงิน
ประจําตําแหนงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8  กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566)
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ลําดับ 1. - 2. จํานวน  766,920  บาท
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ลําดับ 3. - 4. จํานวน  667,536
  บาท
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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 
เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566) 
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับพนักงานสวนตําบลตําแหนงครูที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1.ตําแหนง ครู (คศ.2) เดือนละ 3,500 บาท
2.ตําแหนง ครู (คศ.2) เดือนละ 3,500 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงิน
ประจําตําแหนงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8  กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566)
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 676,884 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก (ประเภท
มีคุณวุฒิ) 
2.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก (ประเภท
มีทักษะ)
3.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก  (ประเภท
มีทักษะ)
4.พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก 
5.พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ
.ศ. 2558 (กําหนดบัญชีคาตอบแทนพนักงานจ้าง)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8  กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566)
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ลําดับ 1. - 4. จํานวน  568,884
  บาท
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ลําดับ 5. จํานวน  108,000  บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 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
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8  กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566)
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ลําดับ 1. - 4. จํานวน  48,000
  บาท
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ลําดับ 5. จํานวน  12,000  บาท
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งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ หรือเงินรางวัล
ประจําปี 
(2) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
(3) คาป่วยการ อปพร.
(4) คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ
(5) คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
(6) คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
(7) เงินรางวัล
(8) เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว
(9) และหมายรวมถึงคาใช้จายตามระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ
 หรือหนังสือสั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
สามารถใช้งบประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
(1) คาถายเอกสาร
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(2) คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
(3) คาซักฟอก
(4) คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล
(5) คาระวางบรรทุก
(6) คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้นคาเชาบ้าน)
(7) คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณา
ประชาสัมพันธและเผยแพรขางทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ) 
(8) คาธรรมเนียมตางๆ 
(9) คาเบี้ยประกัน
(10) คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
(11) คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา, ค้า
จ้างออกแบบ, คารับรองแบบ, 
คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี, คาจ้างทนายความ, คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี, คาจ้างปรับปรุงโดเมน website,
คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว
(12) คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง
(13) คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธป้ายชื่อสํานักงาน 
หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง
(14) คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ 1.คาปักเสาพาดสายภาย
นอกสถานที่ราชการ
เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหม้อแปลง เครื่อง
วัดและอุปกรณไฟฟ้า 
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของไฟฟ้า 2.คาจ้างเหมาเดินสายและอุปกรณ
ไฟฟ้าเพิ่มเติม 
คาธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า 
การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ
(15) คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ 1.คาวางทอประปาภาย
นอกสถานที่ราชการ
เพื่อให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปารวมถึงคา
ติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา
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ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา 2.คาจ้างเหมาเดินทอประปาและ
ติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ ฯลฯ
(16) คาติดตั้งโทรศัพทคาใช้จายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท (ยก
เว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพท
ภายใน) 
(17) คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเข้าลักษณะที่ดินและ
สิ่งกอสร้าง)
(18) คาจ้างเหมาบริการเอกชนหรือบุคคลธรรมดา (เพื่อเสริมการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ) เชน งานรักษาความปลอดภัย งานทํา
ความสะอาด งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหยอม งาน
พาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามประเมินผล งานจัดทําคํา
แปล งานผลิตและพิมพเอกสาร งานผลิตสื่อการประชา
สัมพันธ งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ งานพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล งานสํารวจออกแบบและควบคุมการ
กอสร้าง งานซอมบํารุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคลงานตรวจ
สอบและรับรองมาตรฐานและงานเทคนิคตางๆ ที่เอกชนมีความ
ชํานาญมากกวา ฯลฯ
(19)  และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
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คาใช้จายในการฝึกอบรมและคาใช้จายในการเดินไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือผู้ที่กระทรวง
มหาดไทย สั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น หรือผู้ที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
โดยมีคาใช้จายในการฝึกอบรมประกอบด้วย
(1) คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกัน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจายได้ (กรณีคาใช้
จายในการฝึกอบรม ที่รวมคาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะ
ไว้ทั้งหมด หรือหนวยงานที่จัดการฝึกอบรมได้รับผิดชอบคาใช้จาย
เกี่ยวกับคาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะทั้งหมดให้แกผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมงดเบิกคาใช้จายดังกลาว)
โดยมีคาใช้จายในการเดินทางไปราชการประกอบด้วย 
(1) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
(2) คาเชาที่พัก 
(3) คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ   
คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ  คาระวาง
บรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม  และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน 
(4) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมให้กับคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
(1) คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกัน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจายได้ (กรณีคาใช้
จายในการฝึกอบรม ที่รวมคาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะ
ไว้ทั้งหมด หรือหนวยงานที่จัดการฝึกอบรมได้รับผิดชอบคาใช้จาย
เกี่ยวกับคาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะทั้งหมดให้แกผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมงดเบิกคาใช้จายดังกลาว)
โดยมีคาใช้จายในการเดินทางไปราชการประกอบด้วย 
(1) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
(2) คาเชาที่พัก 
(3) คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ   
คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ  คาระวาง
บรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม  และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน 
(4) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 162
  ลําดับที่  1 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยแยกวัสดุเป็น 2
 ประเภท โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
ก.วัสดุคงทน หม้อ กระทะ กะละมัง  ตะหลิว  กรอบ
รูป  มีด ถัง  ถาด แก้วน้ํา 
จานรอง  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  กระจกเงา โองน้ํา  ที่
นอน   กระโถน  
เตาไฟฟ้า    เตาน้ํามัน   เตารีด   เครื่องบดอาหาร  เครื่องตีไข
ไฟฟ้า   
เครื่องปิ้งขนมปัง  กระทะไฟฟ้า  หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า  กระติกน้ําร้อน  กระติกน้ําแข็ง   ถังแก็ส  เตา  ตู้เก็บ
อุปกรณดับเพลิง สายยางฉีดน้ําถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบล้อ
ลาก อางล้างจาน ถังน้ํา ฯลฯ
ข.วัสดุสิ้นเปลือง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เขง มุ้ง  ผ้าปูที่นอน  ปลอกหมอน  หมอน  ผ้าหม  ผ้าปู
โตะ  น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา อาหาร
เสริม (นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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งบลงทุน รวม 44,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 10,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 2 ตู้ โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
ขนาด 5 ฟุต แผนชั้นวางปรับระดับได้ 2 แผน สามารถปรับระดับ
ได้ 3 ชั้น ผลิตจากเหล็กหนาพิเศษ 0.6 mm บานเลื่อนกระจก 2
 ประตู มือจับอะลูมิเนียมแบบฝัง พร้อมระบบกุญแจลอคปิดได้
- เป็นไปตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด เชน ข้อมูล
จากเว็บไซต 
สื่ออิเล็กทรอนิกส รวมถึงสื่อประชาสัมพันธหนวยงานภาครัฐ/ภาค
เอกชน/ผู้ประกอบการธุรกิจ แคตตาล็อก(Catalog) ใบเสนอ
ราคา ฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 - ตั้งจายจากเงินรายได้
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว  จํานวน 2
 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะและรายละเอียดตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,694,736 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 3,423,736 บาท
ค่าใช้สอย รวม 661,600 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมประสบการณการศึกษานอกห้องเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมประสบการณ
การศึกษานอกห้องเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของเด็กปฐมวัยใน
ศูนยพัฒนาเด็ก
สังกัด อบต.คลองมวง 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย   
(1) คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม
(2) คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
(3) คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
(4) คาประกาศนียบัตร
(5) คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
(6) คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(7) คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
(8) คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม
(9) คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
(10) คาของสมนาคุณในการดูงาน
(11) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(12) คาสมนาคุณวิทยากร
(13) คาอาหาร
(14) คาเชาที่พัก
(15) คายานพาหนะ
(16) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมในหมวดวัสดุ เชน คา
วัสดุสํานักงาน 
คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย คาวัสดุการศึกษา คาวัสดุงาน
บ้านงานครัวฯลฯ
(17) และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 163
 ลําดับที่ 6
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.)

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) 
อายุ 2 – 5ปี โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย   
 (1) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8  กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 166 ลําดับ
ที่ 15
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใช้จาย
ในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  อายุ 3 – 5
ปี  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  
(1) คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
(2) คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
(3) คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
(4) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8  กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 166  ลําดับ
ที่ 16  
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จํานวน 411,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  จํานวน 2
 แหง  ได้แก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหมาก และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองมวง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8  กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 164
 ลําดับที่ 8
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
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ค่าวัสดุ รวม 2,762,136 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,722,136 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการอาหาร
เสริม (นม) 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
(1) คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลคลองมวง 
(2) คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กอนุบาล และเด็กประถม
ศึกษา โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) ในเขตตําบลคลองมวง จํานวน  6  แหง ได้แก
- เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี
- เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหมาก
- เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา โรงเรียนบ้านวังสีสด
- เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลํา
ตะคลอง 4 
- เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา โรงเรียนวันอาสา
พัฒนา 2520
- เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8  กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ วิทยาศาสตรหรือการแพทย โดยแยกวัสดุ
เป็น 2 ประเภท โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
ก.วัสดุคงทน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแก้ว  กระบอก
ตวง เบ้าหลอม  หูฟัง (Stethoscope)  เปลหามคนไข้ 
คีมถอนฟัน  เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง  เครื่องนึ่ง เครื่องมือ
วิทยาศาสตร เครื่องวัดอุณหภูมิ(ปรอทวัดไข้) ฯลฯ  
ข.วัสดุสิ้นเปลือง  สําลีและผ้าพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ  แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมีภัณฑ  ออกซิเจน น้ํายา
ตางๆ   เลือด    สายยาง  ลูกยาง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุง
มือ กระดาษกรอง จุกตางๆ  สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยา
ศาสตรหรือการแพทย หลอดเอกซเรย ทรายอะเบท น้ํายาพน
หมอกควันกําจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย ชุดป้องกัน
เชื้อโรค(แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง)  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้ 

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา  โดยแยกวัสดุเป็น 2
 ประเภท โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
ก.วัสดุคงทน หุนเพื่อการศึกษา แบบจําลองภูมิประเทศ 
สื่อการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก  กระดานลื่น
พลาสติก(สไลเดอรพลาสติก) เบาะยืดหยุน กระดานไวทบอรด ขา
ตั้ง(กระดานดํา) แปรงลบกระดานดํา ฯลฯ 
ข.วัสดุสิ้นเปลือง ชอลค ปากกาไวทปอรด ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งบเงินอุดหนุน รวม 5,271,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,271,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําตะคอง 
4

จํานวน 987,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําตะคอง
 4 เป็นคาอาหารกลางวันให้กับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8  กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2  
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านซับเศรษฐี จํานวน 840,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านซับเศรษฐี เป็นคา
อาหารกลางวันให้กับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8  กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2  
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง จํานวน 378,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง เป็นคา
อาหารกลางวันให้กับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8  กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2  
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านวังสีสด จํานวน 567,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านวังสีสด เป็นคาอาหาร
กลางวันให้กับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8  กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2  
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองหมาก จํานวน 777,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านหนองหมาก เป็นคา
อาหารกลางวันให้กับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8  กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2  
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 จํานวน 1,722,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 เป็น
คาอาหารกลางวันให้กับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8  กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2  
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,946,640 บาท

งบบุคลากร รวม 1,331,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,331,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,169,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล จํานวน  3
  อัตรา ดังนี้
1.ตําแหนงผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  (นัก
บริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ระดับต้น)  
2.ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)  
3.ตําแหนงนักวิชาการสุขาภิบาล (ปก./ชก.)
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) (บัญชี
อัตราเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น บัญชี 5)
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566)
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1.ตําแหนงผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นัก
บริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)  
เดือนละ  3,500 บาท
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา 
เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566) 
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  1
  อัตรา ดังนี้
1.พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ
.ศ. 2558 
(กําหนดบัญชีคาตอบแทนพนักงานจ้าง)
-  เป็นไปตามแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566)
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1.พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
-  เป็นไปตามแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566)
- ตั้งจายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ : 17/3/2565  10:12:34 หน้า : 86/161



งบดําเนินงาน รวม 615,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 155,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ หรือเงินรางวัล
ประจําปี 
(2) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
(3) คาป่วยการ อปพร.
(4) คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ
(5) คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
(6) คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
(7) เงินรางวัล
(8) เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว
(9) และหมายรวมถึงคาใช้จายตามระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ
 หรือหนังสือสั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
สามารถใช้งบประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวน
ตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  และหมายรวมถึง
ระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่สามารถให้
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบประมาณเบิกจายได้ใน
หมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
 257 ลงวันที่  28  มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
(1) คาถายเอกสาร
(2) คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
(3) คาซักฟอก
(4) คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล
(5) คาระวางบรรทุก
(6) คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้นคาเชาบ้าน)
(7) คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณา
ประชาสัมพันธและเผยแพรขางทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ) 
(8) คาธรรมเนียมตางๆ 
(9) คาเบี้ยประกัน
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(10) คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
(11) คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา, ค้า
จ้างออกแบบ, คารับรองแบบ, คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี, คาจ้าง
ทนายความ, คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี, คาจ้างปรับปรุงโด
เมน website,คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว
(12) คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง
(13) คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธป้ายชื่อสํานักงาน 
หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง
(14) คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ 1.คาปักเสาพาดสายภาย
นอกสถานที่ราชการ
เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหม้อแปลง เครื่อง
วัดและอุปกรณไฟฟ้า 
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของไฟฟ้า 2.คาจ้างเหมาเดินสายและอุปกรณ
ไฟฟ้าเพิ่มเติม 
คาธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า 
การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ
(15) คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ 1.คาวางทอประปาภาย
นอกสถานที่ราชการ
เพื่อให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปารวมถึงคา
ติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา 2.คาจ้างเหมาเดินทอประปาและ
ติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ ฯลฯ
(16) คาติดตั้งโทรศัพทคาใช้จายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท (ยก
เว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพท
ภายใน) 
(17) คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเข้าลักษณะที่ดินและ
สิ่งกอสร้าง)
(18) คาจ้างเหมาบริการเอกชนหรือบุคคลธรรมดา (เพื่อเสริมการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ) เชน งานรักษาความปลอดภัย งานทํา
ความสะอาด งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหยอม งานพาห
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นะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามประเมินผล งานจัดทําคําแปล งาน
ผลิตและพิมพเอกสาร งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ งานสถิติ
ข้อมูลสารสนเทศ งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึก
ข้อมูล งานสํารวจออกแบบและควบคุมการกอสร้าง งานซอมบํารุง
ยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคลงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
และงานเทคนิคตางๆ ที่เอกชนมีความชํานาญมากกวา ฯลฯ
(19)  และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมและคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือผู้ที่กระทรวง
มหาดไทย สั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น หรือผู้ที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
โดยมีคาใช้จายในการฝึกอบรมประกอบด้วย
(1) คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกัน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจายได้ (กรณีคาใช้
จายในการฝึกอบรม ที่รวมคาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะ
ไว้ทั้งหมด หรือหนวยงานที่จัดการฝึกอบรมได้รับผิดชอบคาใช้จาย
เกี่ยวกับคาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะทั้งหมดให้แกผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมงดเบิกคาใช้จายดังกลาว)
โดยมีคาใช้จายในการเดินทางไปราชการประกอบด้วย 
(1) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
(2) คาเชาที่พัก 
(3) คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ   
คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ  คาระวาง
บรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม  และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน 
(4) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ (กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งคา
สิ่งของและคาแรงงานให้เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย ในกรณีที่
หนวยงานเป็นผู้ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ตางๆ เองให้ปฏิบัติ) ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้เบิกจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการในคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่หนวยงานซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่หนวยงานจ้างเป็นการชั่วคราวใน
ลักษณะมิใชจ้างเหมาแรงงานให้เบิกจายในรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ
(4) และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยแยกวัสดุเป็น 2
 ประเภท โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
ก.วัสดุคงทน หม้อ กระทะ กะละมัง  ตะหลิว  กรอบ
รูป  มีด ถัง  ถาด แก้วน้ํา 
จานรอง  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  กระจกเงา โองน้ํา  ที่
นอน   กระโถน  
เตาไฟฟ้า    เตาน้ํามัน   เตารีด   เครื่องบดอาหาร  เครื่องตีไข
ไฟฟ้า   
เครื่องปิ้งขนมปัง  กระทะไฟฟ้า  หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า  กระติกน้ําร้อน  กระติกน้ําแข็ง   ถังแก็ส  เตา  ตู้เก็บ
อุปกรณดับเพลิง สายยางฉีดน้ําถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบล้อ
ลาก อางล้างจาน ถังน้ํา ฯลฯ
ข.วัสดุสิ้นเปลือง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เขง มุ้ง  ผ้าปูที่นอน  ปลอกหมอน  หมอน  ผ้าหม  ผ้าปู
โตะ  น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา อาหาร
เสริม (นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง โดยแยกวัสดุเป็น 
3 ประเภท โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
ก.วัสดุคงทน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ
ข.วัสดุสิ้นเปลือง ยางรถยนต น้ํามันเบรก น็อตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ 
ค.วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ
หน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น โดยแยกวัสดุ
เป็น 1 ประเภท โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
ก.วัสดุสิ้นเปลือง แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ วิทยาศาสตรหรือการแพทย โดยแยกวัสดุ
เป็น 2 ประเภท โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
ก.วัสดุคงทน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแก้ว  กระบอก
ตวง เบ้าหลอม  หูฟัง (Stethoscope)  เปลหามคนไข้ 
คีมถอนฟัน  เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง  เครื่องนึ่ง เครื่องมือ
วิทยาศาสตร เครื่องวัดอุณหภูมิ(ปรอทวัดไข้) ฯลฯ  
ข.วัสดุสิ้นเปลือง  สําลีและผ้าพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ  แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมีภัณฑ  ออกซิเจน น้ํายา
ตางๆ   เลือด    สายยาง  ลูกยาง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุง
มือ กระดาษกรอง จุกตางๆ  สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยา
ศาสตรหรือการแพทย หลอดเอกซเรย ทรายอะเบท น้ํายาพน
หมอกควันกําจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย ชุดป้องกัน
เชื้อโรค(แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 720,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมป้องกันโรคติดตอและภัยสุขภาพในชุมชน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการควบคุมป้องกันโรค
ติดตอและภัยสุขภาพในชุมชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  
(1) คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม
(2) คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
(3) คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
(4) คาประกาศนียบัตร
(5) คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
(6) คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
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(7) คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
(8) คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม
(9) คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
(10) คาของสมนาคุณในการดูงาน
(11) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(12) คาสมนาคุณวิทยากร
(13) คาอาหาร
(14) คาเชาที่พัก
(15) คายานพาหนะ
(16) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมในหมวดวัสดุ เชน คา
วัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย คาวัสดุงานบ้านงานครัว ฯลฯ
(17) และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 88
  ลําดับที่ 4
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยาในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
อาหารและยาในชุมชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
(1) คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม
(2) คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
(3) คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
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(4) คาประกาศนียบัตร
(5) คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
(6) คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(7) คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
(8) คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม
(9) คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
(10) คาของสมนาคุณในการดูงาน
(11) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(12) คาสมนาคุณวิทยากร
(13) คาอาหาร
(14) คาเชาที่พัก
(15) คายานพาหนะ
(16) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมในหมวดวัสดุ เชน คา
วัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย คาวัสดุงานบ้านงานครัว ฯลฯ
(17) และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 1570 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อง แนว
ทางการขับเคลื่อนและเกณฑมาตรฐานโครงการรวมใจ สร้างตลาด
อาหารปลอดภัยให้คนไทยอยูดีกินดี (Go Green Plus) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 1  
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการระบบ
การแพทยฉุกเฉิน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
(1) คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม
(2) คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
(3) คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
(4) คาประกาศนียบัตร
(5) คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
(6) คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(7) คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
(8) คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม
(9) คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
(10) คาของสมนาคุณในการดูงาน
(11) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(12) คาสมนาคุณวิทยากร
(13) คาอาหาร
(14) คาเชาที่พัก
(15) คายานพาหนะ
(16) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมในหมวดวัสดุ เชน คา
วัสดุสํานักงาน  คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย คาวัสดุงาน
บ้านงานครัว ฯลฯ
(17) และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวัน
ที่ 17 กันยายน 2553 เรื่อง การดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทยฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน เรื่อง หลัก
เกณฑให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทยฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
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ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 88
  ลําดับที่ 3
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจายเงินอุดหนุนทั่วไป 

งบเงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 1 บ้านซับเศรษฐี จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 บ้าน
ซับเศรษฐี เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 90
 ลําดับที่ 8
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 10 บ้านหนองผักหนอก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 10
 บ้านหนองผักหนอก เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- 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
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 95
 ลําดับที่ 18
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 12 บ้านศาลเจ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 12
 บ้านศาลเจ้า  เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- 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
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 96
 ลําดับที่ 20
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 14 บ้านโคกสูง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 14
 บ้านโคกสูง เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- 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
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 97
 ลําดับที่ 22
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 16 บ้านหนองหิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 16
 บ้านหนองหิน เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 98
 ลําดับที่ 23
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่พิมพ : 17/3/2565  10:12:35 หน้า : 103/161



โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 17 บ้านสันติสุข จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 17
 บ้านสันติสุข เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 98
 ลําดับที่ 24
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 18 บ้านหนองไทรใต้ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 18
 บ้านหนองไทรใต้ เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- 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
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 99
 ลําดับที่ 26
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 2 บ้านหนองหมาก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2 บ้าน
หนองหมาก เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- 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
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 100
 ลําดับที่ 27
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 21 บ้านแสนสุข จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 21
 บ้านแสนสุข เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- 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
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 91
 ลําดับที่ 10
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 4 บ้านคลองมวง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 4 บ้าน
คลองมวง เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- 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
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 92
 ลําดับที่ 12
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 6 บ้านโป่งวัวแดง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 6
 บ้านโป่งวัวแดง เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- 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
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 93
 ลําดับที่ 14
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 8 บ้านราษฎรสามัคคี จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8
 บ้านราษฎรสามัคคี  เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 94
 ลําดับที่ 15
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 9 บ้านโป่งดินดํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 9
 บ้านโป่งดินดํา เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 94
 ลําดับที่ 16
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
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โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลคลองมวง จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตําบลคลองมวง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  
(1) คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม
(2) คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
(3) คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
(4) คาประกาศนียบัตร
(5) คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
(6) คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(7) คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
(8) คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม
(9) คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
(10) คาของสมนาคุณในการดูงาน
(11) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(12) คาสมนาคุณวิทยากร
(13) คาอาหาร
(14) คาเชาที่พัก
(15) คายานพาหนะ
(16) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมในหมวดวัสดุ เชน คา
วัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย ฯลฯ
(17) และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการสงเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตําบลคลองมวง จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจการสภา
เด็กและเยาวชนตําบลคลองมวง  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  
(1) คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม
(2) คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
(3) คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
(4) คาประกาศนียบัตร
(5) คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
(6) คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(7) คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
(8) คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม
(9) คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
(10) คาของสมนาคุณในการดูงาน
(11) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(12) คาสมนาคุณวิทยากร
(13) คาอาหาร
(14) คาเชาที่พัก
(15) คายานพาหนะ
(16) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมในหมวดวัสดุ เชน คา
วัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุงานบ้านงาน
ครัว คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย คาวัสดุการศึกษา ฯลฯ
(17) และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 102
 ลําดับที่ 5 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  
(1) คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม
(2) คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
(3) คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
(4) คาประกาศนียบัตร
(5) คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
(6) คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(7) คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
(8) คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม
(9) คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
(10) คาของสมนาคุณในการดูงาน
(11) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(12) คาสมนาคุณวิทยากร
(13) คาอาหาร
(14) คาเชาที่พัก
(15) คายานพาหนะ
(16) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมในหมวดวัสดุ เชน คา
วัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุงานบ้านงาน
ครัว คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย คาวัสดุการศึกษา ฯลฯ
(17) และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 101
 ลําดับที่ 1 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนับ
สนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  
(1) คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม
(2) คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
(3) คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
(4) คาประกาศนียบัตร
(5) คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
(6) คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(7) คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
(8) คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม
(9) คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
(10) คาของสมนาคุณในการดูงาน
(11) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(12) คาสมนาคุณวิทยากร
(13) คาอาหาร
(14) คาเชาที่พัก
(15) คายานพาหนะ
(16) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมในหมวดวัสดุ เชน คา
วัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุงานบ้านงาน
ครัว คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย คาวัสดุการศึกษา ฯลฯ
(17) และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 103
 ลําดับที่ 6 
- ตั้งจายจากเงินรายได้

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
- เป็นไปตามหนังสือองคการบริหารสวนตําบลพญา
เย็น ที่  นม80401/486   ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
  เรื่อง โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น แนวทางปฏิบัติในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2
- ตั้งจายจากเงินรายได้

แผนงานเคหะและชุมชน

วันที่พิมพ : 17/3/2565  10:12:35 หน้า : 120/161



งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล และน้ําเสีย โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
(1) คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม
(2) คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
(3) คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
(4) คาประกาศนียบัตร
(5) คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
(6) คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(7) คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
(8) คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม
(9) คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
(10) คาของสมนาคุณในการดูงาน
(11) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(12) คาสมนาคุณวิทยากร
(13) คาอาหาร
(14) คาเชาที่พัก
(15) คายานพาหนะ
(16) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมในหมวดวัสดุ เชน คา
วัสดุสํานักงาน คาวัสดุงานบ้านงานครัว คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย คาวัสดุการเกษตร ฯลฯ
(17) และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว 4376 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
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ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 118
  ลําดับที่ 1
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่
ตําบลคลองมวง

จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ตําบลคลองมวง โดยมีคา
ใช้จายประกอบด้วย 
(1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ในอัตราไมเกินคนละ 50 บาทตอ
วัน และคาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล ในอัตราไมเกิน
คนละ 100 บาทตอวัน
(2) คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง
(3) คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวม
คาติดตั้งและคารื้อถอน
เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต็นท เวที
(4) คาจ้างเหมาทําความสะอาด
(5) คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่
(6) คาสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ํา
ประปา โทรศัพท รวมถึงคาติดตั้ง
คาเชาอุปกรณ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(7) คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน
(8) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการโครงการในหมวดวัสดุ เชน วัสดุ
งานบ้านงานครัว วัสดุการเกษตร คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย ฯลฯ
(9) และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 118
  ลําดับที่ 2
- ตั้งจายจากเงินรายได้

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
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โครงการจิตอาสา"เราทําความดีด้วยหัวใจ" จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจิตอาสา "เราทํา
ความดีด้วยหัวใจ" โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
(1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ในอัตราไมเกินคนละ 50 บาทตอ
วัน และคาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล ในอัตราไมเกิน
คนละ 100 บาทตอวัน
(2) คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง
(3) คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวม
คาติดตั้งและคารื้อถอน
เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต็นท เวที
(4) คาจ้างเหมาทําความสะอาด
(5) คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่
(6) คาสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ํา
ประปา โทรศัพท รวมถึงคาติดตั้ง
คาเชาอุปกรณ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(7) คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน
(8) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการโครงการในหมวดวัสดุ ฯลฯ
(9) และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0211.9
/ว 6633 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การดําเนินงาน
โครงการจิตอาสา "เราทําความดีด้วยหัวใจ"
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 106
 ลําดับที่ 4 
- ตั้งจายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ : 17/3/2565  10:12:35 หน้า : 126/161



โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
(1) คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม
(2) คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
(3) คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
(4) คาประกาศนียบัตร
(5) คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
(6) คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(7) คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
(8) คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม
(9) คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
(10) คาของสมนาคุณในการดูงาน
(11) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(12) คาสมนาคุณวิทยากร
(13) คาอาหาร
(14) คาเชาที่พัก
(15) คายานพาหนะ
(16) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมในหมวดวัสดุ เชน คา
วัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย ฯลฯ
(17) และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เรื่อง
ภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
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ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 105
 ลําดับที่ 1
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาสตรีและเสริม
สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
(1) คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม
(2) คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
(3) คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
(4) คาประกาศนียบัตร
(5) คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
(6) คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(7) คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
(8) คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม
(9) คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
(10) คาของสมนาคุณในการดูงาน
(11) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(12) คาสมนาคุณวิทยากร
(13) คาอาหาร
(14) คาเชาที่พัก
(15) คายานพาหนะ
(16) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมในหมวดวัสดุ เชน คา
วัสดุสํานักงาน คาวัสดุงานบ้านงานครัว คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย ฯลฯ
(17) และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาและคุ้มครอง
สถาบันครอบครัว พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ

วันที่พิมพ : 17/3/2565  10:12:35 หน้า : 128/161



.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการสงเสริมและสนับสนุน "ทําดี มีอาชีพ" จํานวน 100,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนับ
สนุน "ทําดี มีอาชีพ"  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
(1) คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม
(2) คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
(3) คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
(4) คาประกาศนียบัตร
(5) คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
(6) คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(7) คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
(8) คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม
(9) คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
(10) คาของสมนาคุณในการดูงาน
(11) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(12) คาสมนาคุณวิทยากร
(13) คาอาหาร
(14) คาเชาที่พัก
(15) คายานพาหนะ
(16) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมในหมวดวัสดุ เชน คา
วัสดุสํานักงาน คาวัสดุงานบ้านงานครัว คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย วัสดุการเกษตร ฯลฯ
(17) และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 370,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
(1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ในอัตราไมเกินคนละ 50 บาทตอ
วัน และคาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล ในอัตราไมเกิน
คนละ 100 บาทตอวัน
(2) คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง
(3) คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวม
คาติดตั้งและคารื้อถอน
เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต็นท เวที
(4) คาจ้างเหมาทําความสะอาด
(5) คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่
(6) คาสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ํา
ประปา โทรศัพท รวมถึงคาติดตั้ง
คาเชาอุปกรณ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(7) คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน
(8) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการโครงการในหมวดวัสดุ ฯลฯ
(9) และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 168
 ลําดับที่ 1
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการจัดแขงขันกีฬาภายในตําบลเพื่อเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
ภายในตําบลเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย 
(1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ในอัตราไมเกินคนละ 50 บาทตอ
วัน และคาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล ในอัตราไมเกิน
คนละ 100 บาทตอวัน
(2) คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง
(3) คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวม
คาติดตั้งและคารื้อถอน
เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต็นท เวที
(4) คาจ้างเหมาทําความสะอาด
(5) คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่
(6) คาสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ํา
ประปา โทรศัพท รวมถึงคาติดตั้ง
คาเชาอุปกรณ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(7) คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน
(8) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการโครงการในหมวดวัสดุ ฯลฯ
(9) และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 168
 ลําดับที่ 2
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬา  โดยแยกวัสดุเป็น 2 ประเภท โดย
มีคาใช้จายประกอบด้วย
ก.วัสดุคงทน  หวงยาง ไม้ตีปิงปอง ไม้แบตมินตัน ไม้เทนนิส เชือก
กระโดด ดาบสองมือ ตะกร้าหวายแชรบอล นาฬิกาจับ
เวลา นวม ลูกทุมน้ําหนัก เสาตาขายกีฬา เชน   เสาตาขาย
ตะกร้อ เสาตะขายวอลเลยบอลล หวงบาสเก็ตบอลเหล็ก กระดาน
แสดงผลการแขงขัน ลูกเปตอง เบาะมวยปล้ํา ยูโด ฯลฯ
ข.วัสดุสิ้นเปลือง  ตาขายกีฬา เชน ตาขายตะกร้อ วอลเลย
บอล เป็นต้น ลูกปิงปอง ลูกแบดมินตัน ลูกเทนนิส ลูกฟุตบอล ลูก
แชรบอล แผนโยคะ ตะกร้อ นกหวีด ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
และการจัดงานตามภารกิจของสวนราชการ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมทาง
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และการจัดงานตามภารกิจ
ของสวนราชการ  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
(1) คาใช้จายในการเตรียมการ ระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จสงเสด็จ พระมหากษัตริย พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ
(2) คาพานพุมดอกไม้ พานประดับพุมดอกไม้ พานพุมเงินพุม
ทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวง
มาลา สาหรับวางอนุสาวรีย หรือใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตาง ๆ
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(3) คาใช้จายในการประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(4) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ในอัตราไมเกินคนละ 50 บาทตอ
วัน และคาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล ในอัตราไมเกิน
คนละ 100 บาทตอวัน
(5) คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวม
คาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เต็นท เวที
(6) คาสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ํา
ประปา โทรศัพท รวมถึงคาติดตั้ง
คาเชาอุปกรณ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(7) คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน
(8) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในกิจกรรมในหมวดวัสดุ เชน คาวัสดุ
สํานักงาน ฯลฯ
(9) และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการจัดงานประเพณี วันสงกรานต วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี วัน
สงกรานต วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย 
(1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ในอัตราไมเกินคนละ 50 บาทตอ
วัน และคาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล ในอัตราไมเกิน
คนละ 100 บาทตอวัน
(2) คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง
(3) คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวม
คาติดตั้งและคารื้อถอน
เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต็นท เวที
(4) คาจ้างเหมาทําความสะอาด
(5) คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่
(6) คาสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ํา
ประปา โทรศัพท รวมถึงคาติดตั้ง
คาเชาอุปกรณ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(7) คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน
(8) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการโครงการในหมวดวัสดุ ฯลฯ
(9) และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- 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 
- เป็นไปตามหนังสืออําเภอปากชอง  ที่  นม 1218/2472  ลงวัน
ที่  3  สิงหาคม  2564  เรื่อง การจัดทําโครงการงานรัฐพิธี งาน
ราชพิธีและงานประเพณีวัฒนธรรมอําเภอปากชอง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 171
 ลําดับที่ 9 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,625,820 บาท

งบบุคลากร รวม 1,787,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,787,820 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,724,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล จํานวน  6
  อัตรา ดังนี้
1.ตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง  ระดับต้น)
2.ตําแหนงวิศวกรโยธา  (ปก./ชก.)
3.ตําแหนงนายชางโยธา (ปง./ชง.)
4.ตําแหนงเจ้าพนักงานประปา  (ปง./ชง.)
5.ตําแหนงนายชางเขียนแบบ (ปง./ชง.)
6.ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) (บัญชี
อัตราเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น บัญชี 5)
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566)
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 21,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1.ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบลได้รับเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน พ.ศ.2547
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
-  เป็นไปตามแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566)
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1.ตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับ
ต้น)  เดือนละ  3,500 บาท
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา 
เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566) 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 838,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 268,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ หรือเงินรางวัล
ประจําปี 
(2) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
(3) คาป่วยการ อปพร.
(4) คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ
(5) คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
(6) คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
(7) เงินรางวัล
(8) เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว
(9) และหมายรวมถึงคาใช้จายตามระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ
 หรือหนังสือสั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
สามารถใช้งบประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านได้ 
และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่ง
การที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวน
ตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4188
 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2548  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเบิก
เงินสวัสดิการของผู้บริหารท้องถิ่น
- 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

ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
(1) คาถายเอกสาร
(2) คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
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(3) คาซักฟอก
(4) คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล
(5) คาระวางบรรทุก
(6) คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้นคาเชาบ้าน)
(7) คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณา
ประชาสัมพันธและเผยแพรขางทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ) 
(8) คาธรรมเนียมตางๆ 
(9) คาเบี้ยประกัน
(10) คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
(11) คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา, ค้า
จ้างออกแบบ, คารับรองแบบ, 
คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี, คาจ้างทนายความ, คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี, คาจ้างปรับปรุงโดเมน website,
คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว
(12) คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง
(13) คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธป้ายชื่อสํานักงาน 
หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง
(14) คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ 1.คาปักเสาพาดสายภาย
นอกสถานที่ราชการ
เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหม้อแปลง เครื่อง
วัดและอุปกรณไฟฟ้า 
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของไฟฟ้า 2.คาจ้างเหมาเดินสายและอุปกรณ
ไฟฟ้าเพิ่มเติม 
คาธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า 
การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ
(15) คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ 1.คาวางทอประปาภาย
นอกสถานที่ราชการ
เพื่อให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปารวมถึงคา
ติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา 2.คาจ้างเหมาเดินทอประปาและ
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ติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ ฯลฯ
(16) คาติดตั้งโทรศัพทคาใช้จายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท (ยก
เว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพท
ภายใน) 
(17) คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเข้าลักษณะที่ดินและ
สิ่งกอสร้าง)
(18) คาจ้างเหมาบริการเอกชนหรือบุคคลธรรมดา (เพื่อเสริมการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ) เชน งานรักษาความปลอดภัย งานทํา
ความสะอาด งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหยอม งาน
พาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามประเมินผล งานจัดทําคํา
แปล งานผลิตและพิมพเอกสาร งานผลิตสื่อการประชา
สัมพันธ งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ งานพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล งานสํารวจออกแบบและควบคุมการ
กอสร้าง งานซอมบํารุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคลงานตรวจ
สอบและรับรองมาตรฐานและงานเทคนิคตางๆ ที่เอกชนมีความ
ชํานาญมากกวา ฯลฯ
(19)  และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมและคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือผู้ที่กระทรวง
มหาดไทย สั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น หรือผู้ที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
โดยมีคาใช้จายในการฝึกอบรมประกอบด้วย
(1) คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกัน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจายได้ (กรณีคาใช้
จายในการฝึกอบรม ที่รวมคาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะ
ไว้ทั้งหมด หรือหนวยงานที่จัดการฝึกอบรมได้รับผิดชอบคาใช้จาย
เกี่ยวกับคาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะทั้งหมดให้แกผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมงดเบิกคาใช้จายดังกลาว)
โดยมีคาใช้จายในการเดินทางไปราชการประกอบด้วย 
(1) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
(2) คาเชาที่พัก 
(3) คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ   
คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ  คาระวาง
บรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม  และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน 
(4) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ (กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งคา
สิ่งของและคาแรงงานให้เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย ในกรณีที่
หนวยงานเป็นผู้ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ตางๆ เองให้ปฏิบัติ) ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้เบิกจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการในคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่หนวยงานซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่หนวยงานจ้างเป็นการชั่วคราวใน
ลักษณะมิใชจ้างเหมาแรงงานให้เบิกจายในรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ
(4) และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยแยกวัสดุเป็น 3
 ประเภท โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
ก.วัสดุคงทน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน   หัวแร้ง
ไฟฟ้า    เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  
มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า    เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไม้ชักฟิวส ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ
ข.วัสดุสิ้นเปลือง  ฟิวส  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ 
ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร 
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาณดาว
เทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ
ค.วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ดอกลําโพง ฮอรนลําโพง แผง
วงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง  โดยแยกวัสดุเป็น 3
 ประเภท โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
ก.วัสดุคงทน ไม้
ตางๆ   ค้อน   คีม   ชะแลง   จอบ สิ่ว  เสียม  เลื่อย  ขวาน กบ
ไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก   เชน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สวานมือ  โถส้วม อางล้างมือ  ราวพาดผ้า หน้ากาก
ใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน ฯลฯ
ข.วัสดุสิ้นเปลือง  น้ํามันทาไม้ ทินเนอร  สี ปูนซีเมนต ทราย ยาง
มะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียวสังเคราะห ฯลฯ
ค.วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอ
ตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง โดยแยกวัสดุเป็น 
3 ประเภท โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
ก.วัสดุคงทน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ
ข.วัสดุสิ้นเปลือง ยางรถยนต น้ํามันเบรก น็อตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ 
ค.วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ
หน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ

วันที่พิมพ : 17/3/2565  10:12:35 หน้า : 148/161



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น โดยแยกวัสดุ
เป็น 1 ประเภท โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
ก.วัสดุสิ้นเปลือง แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

งานก่อสร้าง รวม 7,300,000 บาท
งบลงทุน รวม 7,300,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,300,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 12 บ้านศาลเจ้า จํานวน 500,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.50
 เมตร ยาว 150 เมตร รายละเอียดอื่นๆ ตามรูปแบบรายการ
ที่ อบต.คลองมวงกําหนด  
– เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 18 บ้านหนองไทรใต้ จํานวน 500,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00
 เมตร ยาว 223 เมตร รายละเอียดอื่นๆ ตามรูปแบบรายการ
ที่ อบต.คลองมวงกําหนด 
– เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 6 บ้านโป่งวัวแดง จํานวน 500,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00
 เมตร ยาว 223 เมตร รายละเอียดอื่นๆ ตามรูปแบบรายการ
ที่ อบต.คลองมวงกําหนด 
– เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5  
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต หมู 1 บ้านซับ
เศรษฐี

จํานวน 500,000 บาท

โดยทําการปรับปรุงผิวถนนเสริมแอสฟัลทติกคอนกรีต กว้าง 6.00
 เมตร ยาว 255 เมตร รายละเอียดอื่นๆ ตามรูปแบบรายการ
ที่ อบต.คลองมวงกําหนด 
– เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5 
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต หมู 13 บ้านลํา
สะพานหิน

จํานวน 500,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนแอสฟัลทติกคอนกรีต กว้าง 6.00
 เมตร ยาว 170 เมตร รายละเอียดอื่นๆ ตามรูปแบบรายการ ที่
อบต.คลองมวงกําหนด 
– เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต หมู 21 บ้าน
แสนสุข

จํานวน 500,000 บาท

โดยทําการปรับปรุงผิวถนนเสริมแอสฟัลทติกคอนกรีต กว้าง
เฉลี่ย  6.00 เมตร ยาว 254 เมตร รายละเอียดอื่นๆ ตามรูปแบบ
รายการ ที่  อบต.คลองมวงกําหนด 
– เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต หมู 5 บ้านซับ
พลู

จํานวน 500,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนแอสฟัลทติกคอนกรีต กว้าง 6.00
 เมตร ยาว 170 เมตร รายละเอียดอื่นๆ ตามรูปแบบ
รายการ ที่  อบต.คลองมวงกําหนด 
– เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5  
- ตั้งจายจากเงินรายได้                       

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต หมู 7 บ้านคลอง
สมบูรณ

จํานวน 500,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนแอสฟัลทติกคอนกรีต กว้าง 6.00
 เมตร ยาว 170 เมตร รายละเอียดอื่นๆ ตามรูปแบบ
รายการ ที่ อบต.คลองมวงกําหนด 
– เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5 
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต หมู 8 บ้าน
ราษฎรสามัคคี

จํานวน 500,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนแอสฟัลทติกคอนกรีต กว้าง 6.00
 เมตร ยาว 170 เมตร รายละเอียดอื่นๆ ตามรูปแบบ
รายการ ที่ อบต.คลองมวงกําหนด 
– เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก หมู 4 บ้านคลองมวง จํานวน 500,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย  3.50 เมตร พื้นที่ไม
น้อยกวา 1,575 ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆ ตามรูปแบบ
รายการที่  อบต.คลองมวงกําหนด 
– เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการกอสร้างทอลอดเหลี่ยม หมู 16 บ้านหนองหิน จํานวน 300,000 บาท

โดยทําการกอสร้างทอลอดเหลี่ยม ขนาดสําเร็จรูป  จํานวน 2 – 3
 แถว รายละเอียดอื่นๆ ตามรูปแบบรายการ ที่  อบต.คลองมวง
กําหนด  
 – เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. หมู 9 บ้านโป่งดินดํา จํานวน 500,000 บาท

โดยทําการกอสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. แบบเปิด ยาวไมน้อย
กวา 150 เมตร รายละเอียดอื่นๆ ตามรูปแบบรายการ ที่  อบต
.คลองมวงกําหนด  
– เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5  
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

โครงการซอมแซมถนนหินคลุก หมู 16 บ้านหนองหิน จํานวน 500,000 บาท

โดยทําการปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย 3.50 - 5.50
 เมตร พื้นที่ไมน้อยกวา 2,565 ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆ ตาม
รูปแบบรายการที่ อบต.คลองมวงกําหนด 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการซอมแซมถนนหินคลุก หมู 2 บ้านหนองหมาก จํานวน 500,000 บาท

โดยทําการปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย 3.50 - 5.50
 เมตร จํานวน  2  สายทาง พื้นที่ไมน้อยกวา 2,565 ตาราง
เมตร รายละเอียดอื่นๆ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.คลองมวง
กําหนด 
– เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงเปลี่ยนซอมทอเมนทประปา หมู 3 บ้านวังสีสด จํานวน 500,000 บาท

โดยทําการปรับปรุงเปลี่ยนทอเมนทประปา ความยาวไมน้อย
กวา 3,500 เมตร รายละเอียดอื่นๆ ตามรูปแบบรายการที่ อบต
.คลองมวงกําหนด 
– เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5 
- ตั้งจายจากเงินรายได้

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเกษตรทฤษฎีใหมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหมอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
(1) คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม
(2) คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
(3) คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
(4) คาประกาศนียบัตร
(5) คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
(6) คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(7) คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
(8) คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม
(9) คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
(10) คาของสมนาคุณในการดูงาน
(11) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(12) คาสมนาคุณวิทยากร
(13) คาอาหาร
(14) คาเชาที่พัก
(15) คายานพาหนะ
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(16) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมในหมวดวัสดุ เชน คา
วัสดุสํานักงาน คาวัสดุงานบ้านงานครัว คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย คาวัสดุการเกษตร ฯลฯ
(17) และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 114
 ลําดับที่ 7 
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้นําเกษตรกร จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้นํา
เกษตรกร โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
(1) คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม
(2) คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
(3) คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
(4) คาประกาศนียบัตร
(5) คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
(6) คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(7) คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
(8) คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม
(9) คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
(10) คาของสมนาคุณในการดูงาน
(11) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(12) คาสมนาคุณวิทยากร
(13) คาอาหาร
(14) คาเชาที่พัก
(15) คายานพาหนะ
(16) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมในหมวดวัสดุ เชน คา
วัสดุสํานักงาน คาวัสดุงานบ้านงานครัว คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย คาวัสดุการเกษตร ฯลฯ
(17) และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 114
 ลําดับที่ 6 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 40,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
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โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษน้ํา” จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ"ท้องถิ่น สร้างป่า รักษน้ํา" โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย 
(1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ในอัตราไมเกินคนละ 50 บาทตอ
วัน และคาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล ในอัตราไมเกิน
คนละ 100 บาทตอวัน
(2) คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง
(3) คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวม
คาติดตั้งและคารื้อถอน
เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต็นท เวที
(4) คาจ้างเหมาทําความสะอาด
(5) คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่
(6) คาสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ํา
ประปา โทรศัพท รวมถึงคาติดตั้ง
คาเชาอุปกรณ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(7) คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน
(8) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการโครงการในหมวดวัสดุ เชน วัสดุ
การเกษตร วัสดุงานบ้านงานครัว ฯลฯ
(9) และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 115
 ลําดับที่ 9 
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  
(1) คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม
(2) คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
(3) คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
(4) คาประกาศนียบัตร
(5) คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
(6) คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(7) คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
(8) คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม
(9) คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
(10) คาของสมนาคุณในการดูงาน
(11) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(12) คาสมนาคุณวิทยากร
(13) คาอาหาร
(14) คาเชาที่พัก
(15) คายานพาหนะ
(16) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมในหมวดวัสดุ เชน คา
วัสดุสํานักงาน คาวัสดุงานบ้านงานครัว คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย คาวัสดุการเกษตร ฯลฯ
(17) และหมายรวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่สามารถให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใช้งบ
ประมาณเบิกจายได้ในหมวดนี้ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 115
 ลําดับที่ 8
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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