
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนานวน

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลนานวน จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลนานวนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลนานวน จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 16,231,644.56 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 7,797,268.97 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 6,738,018.25 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 4 โครงการ รวม 50,130.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 36,451,344.75 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 2,330.45 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 94,773.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 35,115.14 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 300.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,092,061.16 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 20,226,765.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 53,794.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 34,832,426.93 บาท ประกอบดวย
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งบกลาง จํานวน 11,951,783.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,422,404.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,089,169.93 บาท

งบลงทุน จํานวน 4,052,070.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,317,000.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 53,794.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 677,300.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 370,000.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลนานวน
อําเภอสนม  จังหวัดสุรินทร

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 2,330.45 61,400.00 22,400.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

94,773.00 176,200.00 841,800.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 35,115.14 80,000.00 80,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 300.00 12,000.00 7,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 132,518.59 329,600.00 951,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 16,092,061.16 17,670,400.00 17,048,800.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16,092,061.16 17,670,400.00 17,048,800.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 20,226,765.00 23,000,000.00 23,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,226,765.00 23,000,000.00 23,000,000.00

รวม 36,451,344.75 41,000,000.00 41,000,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลนานวน
อําเภอสนม  จังหวัดสุรินทร

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 11,951,783.00 12,389,520.00 12,914,800.00

งบบุคลากร 11,422,404.00 13,262,550.00 13,475,430.00

งบดําเนินงาน 6,089,169.93 8,347,230.00 7,563,970.00

งบลงทุน 4,052,070.00 5,142,700.00 5,017,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,317,000.00 1,828,000.00 1,998,800.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 30,000.00 30,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 34,832,426.93 41,000,000.00 41,000,000.00
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลนานวน
อําเภอสนม  จังหวัดสุรินทร

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,024,870

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 170,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,073,590

แผนงานสาธารณสุข 459,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 25,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,582,740

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 80,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 130,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,000,000

แผนงานการเกษตร 540,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 12,914,800

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 41,000,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลนานวน

อําเภอสนม  จังหวัดสุรินทร

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 12,914,800 12,914,800
    งบกลาง 12,914,800 12,914,800

รวม 12,914,800 12,914,800

หน้า : 1/8
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,879,450 2,055,600 355,320 9,290,370
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,003,120 0 0 3,003,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,876,330 2,055,600 355,320 6,287,250

งบดําเนินงาน 3,055,000 505,000 0 3,560,000
    คาตอบแทน 1,077,000 295,000 0 1,372,000

    คาใช้สอย 1,364,000 120,000 0 1,484,000

    คาวัสดุ 340,000 70,000 0 410,000

    คาสาธารณูปโภค 274,000 20,000 0 294,000

งบลงทุน 134,500 10,000 0 144,500
    คาครุภัณฑ 134,500 10,000 0 144,500

งบรายจ่ายอื่น 30,000 0 0 30,000
    รายจายอื่น 30,000 0 0 30,000

รวม 10,098,950 2,570,600 355,320 13,024,870

หน้า : 2/8

7



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
รวม

งบดําเนินงาน 170,000 170,000
    คาใช้สอย 170,000 170,000

รวม 170,000 170,000

หน้า : 3/8
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 2,870,820 0 2,870,820
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,870,820 0 2,870,820

งบดําเนินงาน 466,000 1,252,970 1,718,970
    คาตอบแทน 216,000 0 216,000

    คาใช้สอย 190,000 486,480 676,480

    คาวัสดุ 60,000 766,490 826,490

งบลงทุน 5,000 0 5,000
    คาครุภัณฑ 5,000 0 5,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,478,800 1,478,800
    เงินอุดหนุน 0 1,478,800 1,478,800

รวม 3,341,820 2,731,770 6,073,590

หน้า : 4/8
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 199,000 199,000
    คาใช้สอย 199,000 199,000

งบเงินอุดหนุน 260,000 260,000
    เงินอุดหนุน 260,000 260,000

รวม 459,000 459,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 15,000 15,000
    คาใช้สอย 15,000 15,000

งบเงินอุดหนุน 10,000 10,000
    เงินอุดหนุน 10,000 10,000

รวม 25,000 25,000

หน้า : 5/8
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา รวม

งบบุคลากร 1,314,240 0 1,314,240
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,314,240 0 1,314,240

งบดําเนินงาน 1,001,000 0 1,001,000
    คาตอบแทน 251,000 0 251,000

    คาใช้สอย 550,000 0 550,000

    คาวัสดุ 200,000 0 200,000

งบลงทุน 17,500 0 17,500
    คาครุภัณฑ 17,500 0 17,500

งบเงินอุดหนุน 0 250,000 250,000
    เงินอุดหนุน 0 250,000 250,000

รวม 2,332,740 250,000 2,582,740

หน้า : 6/8
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 80,000 80,000
    คาใช้สอย 80,000 80,000

รวม 80,000 80,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 80,000 50,000 130,000
    คาวัสดุ 80,000 0 80,000

    คาใช้สอย 0 50,000 50,000

รวม 80,000 50,000 130,000

หน้า : 7/8
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบดําเนินงาน 150,000 0 150,000
    คาใช้สอย 150,000 0 150,000

งบลงทุน 0 4,850,000 4,850,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 4,850,000 4,850,000

รวม 150,000 4,850,000 5,000,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 290,000 250,000 540,000
    คาใช้สอย 290,000 250,000 540,000

รวม 290,000 250,000 540,000

หน้า : 8/8
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,024,870

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 170,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,073,590

แผนงานสาธารณสุข 459,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 25,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,582,740

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 80,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 130,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,000,000

แผนงานการเกษตร 540,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 12,914,800

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 41,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลนานวน และโดยอนุมัติของ
นายอําเภอสนม

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 41,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 41,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลนานวน
อําเภอสนม  จังหวัดสุรินทร
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ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลนานวนปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลนานวนมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

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

(นายพุทไท  ศิลาขาว)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลนานวน

อนุมัติ

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

(นายเสรี  ลิขิตภิญโญ)

ตําแหนง นายอําเภอสนม

15



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

136,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,150,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,446,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 66,000

เงินสํารองจาย 565,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

360,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

84,500

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

50,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

50,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  11:05:23 หน้า : 1/26
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

136,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,150,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,446,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 66,000

เงินสํารองจาย 565,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

360,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

84,500

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

50,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

50,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  11:05:23 หน้า : 2/26
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,318,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,514,080 1,712,760 821,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

19,560

เงินประจําตําแหนง 168,000 42,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,392,220 921,600 422,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

109,390 68,460 28,440

เงินอื่น ๆ 84,000

เงินวิทยฐานะ 126,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  11:05:23 หน้า : 3/26
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,318,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

7,048,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

19,560

เงินประจําตําแหนง 252,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,736,220

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

206,290

เงินอื่น ๆ 84,000

เงินวิทยฐานะ 126,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  11:05:23 หน้า : 4/26
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

750,000 150,000 180,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

9,000 5,000

คาเชาบ้าน 560,000 60,000 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

53,000 6,000 6,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

การจัดทําประกันภัย
ทรัพย์สิน

30,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

30,000

คาจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต์

120,000

คาจ้างเหมาพนักงานกู้
ชีพกู้ภัย

384,000

คาใช้จายในการดําเนิน
คดี ตามคําพิพากษา

20,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  11:05:23 หน้า : 5/26
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,080,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

14,000

คาเชาบ้าน 680,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

65,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

การจัดทําประกันภัย
ทรัพย์สิน

30,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

30,000

คาจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต์

120,000

คาจ้างเหมาพนักงานกู้
ชีพกู้ภัย

384,000

คาใช้จายในการดําเนิน
คดี ตามคําพิพากษา

20,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  11:05:23 หน้า : 6/26
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผย
แพร

20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

150,000 30,000 25,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 300,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

150,000 30,000 25,000

โครงการ อบต.นานวน 
เคลื่อนที่พบประชาชน

30,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ และสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

40,000

โครงการฝึกอบรม เชิง
ปฏิบัติการ ทบทวน เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง แผน
พัฒนาท้องถิ่น

20,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  11:05:23 หน้า : 7/26
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผย
แพร

20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

205,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 300,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

205,000

โครงการ อบต.นานวน 
เคลื่อนที่พบประชาชน

30,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ และสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

40,000

โครงการฝึกอบรม เชิง
ปฏิบัติการ ทบทวน เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง แผน
พัฒนาท้องถิ่น

20,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  11:05:23 หน้า : 8/26
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรม
พัฒนาการประเมิน
คุณธรรมและความโปรง
ใส
ในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ อบต
.นานวน

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 70,000 30,000 500,000

คาใช้จายในการชวย
เหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ของ อบต.

100,000

โครงการจัดตั้งจุดตรวจ 
จุดบริการ เพื่อลด
อุบัติเหตุจากการจราจร

50,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

100,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

486,480

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  11:05:23 หน้า : 9/26
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรม
พัฒนาการประเมิน
คุณธรรมและความโปรง
ใส
ในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ อบต
.นานวน

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 600,000

คาใช้จายในการชวย
เหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ของ อบต.

100,000

โครงการจัดตั้งจุดตรวจ 
จุดบริการ เพื่อลด
อุบัติเหตุจากการจราจร

50,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

100,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

486,480
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดตอเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โค
วิด-19)

80,000

โครงการรณรงค์ 
ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

50,000

โครงการเลิกเหล้า ด้วย
สติบําบัด

30,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

9,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุน กิจกรรมเยาวชน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดตอเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โค
วิด-19)

80,000

โครงการรณรงค์ 
ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

50,000

โครงการเลิกเหล้า ด้วย
สติบําบัด

30,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

9,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุน กิจกรรมเยาวชน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมสนับ
สนุน ศูนย์พัฒนาครอบ
ครัว

5,000

โครงการฝึกอบรม สง
เสริมอาชีพ

50,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมองค์ความรู้การ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

30,000

โครงการสงเสริม
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น และกิจกรรม
ทางศาสนา

คาจ้างเหมาบุคคลภาย
นอก

โครงการจัดการขยะ ต้น
ทาง

โครงการรณรงค์ ไถกลบ
ตอซัง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมสนับ
สนุน ศูนย์พัฒนาครอบ
ครัว

5,000

โครงการฝึกอบรม สง
เสริมอาชีพ

50,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมองค์ความรู้การ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

30,000

โครงการสงเสริม
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น และกิจกรรม
ทางศาสนา

50,000 50,000

คาจ้างเหมาบุคคลภาย
นอก

150,000 150,000

โครงการจัดการขยะ ต้น
ทาง

30,000 30,000

โครงการรณรงค์ ไถกลบ
ตอซัง

50,000 50,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  11:05:23 หน้า : 14/26

149



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม สนับ
สนุนการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

โครงการสงเสริมและ 
สนับสนุนการปลูก ถั่ว
พร้า หรือพืช ตระกูลถั่ว 
หลังฤดู เก็บเกี่ยว

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการปลูกพืชผัก
สวนครัวรั้วกินได้

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการปลูกไม้ผล
กินได้ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจแบบพอเพียง

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติแมของแผน
ดิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม สนับ
สนุนการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

20,000 20,000

โครงการสงเสริมและ 
สนับสนุนการปลูก ถั่ว
พร้า หรือพืช ตระกูลถั่ว 
หลังฤดู เก็บเกี่ยว

40,000 40,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการปลูกพืชผัก
สวนครัวรั้วกินได้

100,000 100,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการปลูกไม้ผล
กินได้ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจแบบพอเพียง

100,000 100,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติแมของแผน
ดิน

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
โครงการสงเสริมสนับ
สนุนและอนุรักษ์พันธุ์
สัตว์น้ํา

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 150,000 30,000 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 786,490

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 10,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุกอสร้าง 50,000

วัสดุกีฬา

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 150,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 24,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
โครงการสงเสริมสนับ
สนุนและอนุรักษ์พันธุ์
สัตว์น้ํา

100,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 210,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 806,490

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุกอสร้าง 50,000

วัสดุกีฬา 80,000 80,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 150,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 24,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่องถาย
เอกสารระบบดิจิตอล 
(ขาว - ดํา )

105,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 1 เครื่อง

22,000

คาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA

17,500 10,000

ครุภัณฑ์สนาม

คาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA

5,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคาร
เอนกประสงค์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่องถาย
เอกสารระบบดิจิตอล 
(ขาว - ดํา )

105,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 1 เครื่อง

22,000

คาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA

27,500

ครุภัณฑ์สนาม

คาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA

5,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคาร
เอนกประสงค์

4,500,000 4,500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง ตามความจําเป็น
ในพื้นที่ตําบลนานวน

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K) (คา
กอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค และสิ่ง
สาธารณูปการ

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบตางๆ 
ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
ที่ดินและหรือสิ่งกอสร้าง 
โครงการคาจ้างประเมิน
ผลความพึงพอใจ

30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  11:05:23 หน้า : 21/26
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง ตามความจําเป็น
ในพื้นที่ตําบลนานวน

300,000 300,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K) (คา
กอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค และสิ่ง
สาธารณูปการ

50,000 50,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบตางๆ 
ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
ที่ดินและหรือสิ่งกอสร้าง 
โครงการคาจ้างประเมิน
ผลความพึงพอใจ

30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านตาเพชร

147,000

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านนานวน

764,400

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านหัวนา

512,400

อุดหนุนโรงเรียนบ้านตา
เพชร ตามโครงการสง
เสริมคุณธรรมจริยธรรม
ระดับประถม

15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
นานวน ตามโครงการสง
เสริมอาชีพในโรงเรียน

20,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัว
นา ตามโครงการสง
เสริมคุณธรรมจริยธรรม
ระดับประถม

20,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริ 
ด้านสาธารณสุข

260,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  11:05:23 หน้า : 23/26
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านตาเพชร

147,000

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านนานวน

764,400

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านหัวนา

512,400

อุดหนุนโรงเรียนบ้านตา
เพชร ตามโครงการสง
เสริมคุณธรรมจริยธรรม
ระดับประถม

15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
นานวน ตามโครงการสง
เสริมอาชีพในโรงเรียน

20,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัว
นา ตามโครงการสง
เสริมคุณธรรมจริยธรรม
ระดับประถม

20,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริ 
ด้านสาธารณสุข

260,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล
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159



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนในการให้การ
สงเคราะห์แกราษฎรที่
ประสบความทุกข์ยาก
เดือดร้อนและผู้ด้อย
โอกาส ตลอดทั้งชวย
เหลือผู้ประสบสาธารณ
ภัย

10,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนไฟฟ้าอําเภอ
สนม เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าในเขตตําบลนาน
วน

250,000

รวม 12,914,800 13,024,870 170,000 6,073,590 459,000 25,000 2,582,740 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนในการให้การ
สงเคราะห์แกราษฎรที่
ประสบความทุกข์ยาก
เดือดร้อนและผู้ด้อย
โอกาส ตลอดทั้งชวย
เหลือผู้ประสบสาธารณ
ภัย

10,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนไฟฟ้าอําเภอ
สนม เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าในเขตตําบลนาน
วน

250,000

รวม 130,000 5,000,000 540,000 41,000,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  11:05:23 หน้า : 26/26
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลนานวน

อําเภอสนม  จังหวัดสุรินทร
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 20,322.00 150.00 1,000.00 -80.00 % 200.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 55,078.50 90.00 1,000.00 -80.00 % 200.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 490.45 55,000.00 -63.64 % 20,000.00
     ภาษีป้าย 1,000.00 1,600.00 4,400.00 -54.55 % 2,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 76,400.50 2,330.45 61,400.00 22,400.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 873.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 20.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 5,000.00 200.00 5,000.00 -90.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมการแพทย 94,920.00 69,490.00 100,000.00 700.00 % 800,000.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

40.00 100.00 100.00 0.00 % 100.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 322.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 600.00 550.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 2,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 20.00 98.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

วันที่พิมพ : 18/8/2564  11:12:08 หนา : 1/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

18,800.00 21,000.00 20,000.00 -100.00 % 0.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 20.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 100.00 10,000.00 -99.00 % 100.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 119,380.00 94,773.00 176,200.00 841,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 88,108.94 35,115.14 80,000.00 0.00 % 80,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 88,108.94 35,115.14 80,000.00 80,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 1,306.00 300.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,306.00 300.00 12,000.00 7,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 311,740.77 256,904.95 310,000.00 -16.13 % 260,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,299,691.35 8,471,989.55 8,290,000.00 2.53 % 8,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,020,282.55 2,208,332.59 3,500,000.00 -14.29 % 3,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 34,064.77 28,948.15 35,000.00 -14.29 % 30,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,177,764.28 4,479,684.03 5,100,000.00 -2.43 % 4,976,000.00
     คาภาคหลวงแร 0.00 46,974.55 40,000.00 25.00 % 50,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 92,900.86 29,124.34 94,400.00 -68.22 % 30,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

300,820.00 188,553.00 300,000.00 -33.33 % 200,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 0.00 1,550.00 0.00 100.00 % 1,800.00

วันที่พิมพ : 18/8/2564  11:12:08 หนา : 2/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 380,000.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,237,264.58 16,092,061.16 17,670,400.00 17,048,800.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 19,809,149.00 20,226,765.00 23,000,000.00 0.00 % 23,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 19,809,149.00 20,226,765.00 23,000,000.00 23,000,000.00
รวมทุกหมวด 37,331,609.02 36,451,344.75 41,000,000.00 41,000,000.00

วันที่พิมพ : 18/8/2564  11:12:08 หนา : 3/3

18



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลนานวน

อําเภอสนม  จังหวัดสุรินทร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 41,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 22,400 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 200 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่่ผานมา

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 200 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่่ผานมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 20,000 บาท

ตั้งรับไว้ตามทะเบียนผู้อยูในขายต้องชําระภาษี

ภาษีป้าย จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 841,800 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 100 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่่ผานมา

คาธรรมเนียมการแพทย จํานวน 800,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้สูง
กวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 100 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้สูง
กวาปที่ผานมา

วันที่พิมพ : 18/8/2564  11:12:40 หน้า : 1/3
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คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้สูง
กวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้สูง
กวาปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้สูง
กวาปที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 100 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 80,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้สูง
กวาปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 7,000 บาท
คาเขียนแบบแปลน จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้ต่ํา
กวาปที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้สูง
กวาปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,048,800 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 260,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้ต่ํา
กวาปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,500,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้สูง
กวาปที่ผานมา
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,000,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้ต่ํา
กวาปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้ต่ํา
กวาปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,976,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้ต่ํา
กวาปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้สูง
กวาปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้ต่ํา
กวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้ต่ํา
กวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 1,800 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้สูง
กวาปที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 23,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 23,000,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
เทาปที่ผานมา
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลนานวน

อําเภอสนม   จังหวัดสุรินทร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 12,914,800 บาท
งบกลาง รวม 12,914,800 บาท

งบกลาง รวม 12,914,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 136,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ
.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้างพนักงาน
จ้าง เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เป็นเงิน 2,736,240 บาท คิดเป็น
เงิน 136,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
.และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 เพื่อให้
ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญ
หายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แกนายจ้าง โดยคํานวณในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของคาจ้างทั้งปี (มรกราคม - ธันวาคม)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,150,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นไว้
แล้ว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแตใน
สวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตาม
ข้อ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะห เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 ที่ได้ดําเนินการมากอนใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตาม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยคํานวณจาก
อัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3  ปีย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุที่
ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล เบี้ยยังชีพของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดําเนิน
การจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 รวมถึง
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นการดําเนินการตามภารกิจถายโอน
มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,446,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก
คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน
ที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มที่องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18(2) แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่ได้ดําเนินการมา
กอน โดยใช้ฐานข้อมูลจํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้
มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ คํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่ม
ขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อ โดยดําเนินการจายเงินเบี้ย
ความพิการ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องเป็นการดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหง
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ
.2542

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส แก
ผู้ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความ
เป็นอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแลไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ย
ยังชีพคนละ 500 บาทตอเดือน ครบทั้ง 12 เดือน เป็นการดําเนิน
การตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
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เงินสํารองจาย จํานวน 565,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณได้ลวง
หน้า ในกรณีจําเป็นหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัย
ตลอดปี และนําไปใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนการเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะ
เกิดสาธารณภัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่  6 มิถุนายน 2559

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อยละ 2 ของ
ประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี และมิให้นํารายรับ
ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวม
คํานวณ

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 84,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 และประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ.2561 ในอัตราไมน้อยกวาร้อยละ 40 ของคาบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษกรณีพนักงานสวนท้องถิ่น ถึงแกความ
ตาย จํานวน 3 เทาของอัตราคาตอบแทนกอนวันถึงแกความ
ตาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
จายได้ พ.ศ.2559 พระราชกฤษฏีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765 ลงวันที่  3
 มิถุนายน 2537 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0312/ว
 1095 ลงวันที่  27 กันยายน 2525 เรื่องการจายเงินเดือนและเงิน
ชวยพิเศษในกรณีพนักงานอบต.ถึงแกความตาย

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษกรณีพนักงานจ้างขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ถึงแกความตาย จํานวน 3 เทาของอัตราคาตอบแทน
กอนวันถึงแกความตาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การกําหนดให้เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นจายได้ พ.ศ.2559 พระราชกฤษฏีกาการจาย
เงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียว
กัน พ.ศ.2535 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว
 1765 ลงวันที่  3 มิถุนายน 2537 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0312/ว 1095 ลงวัน
ที่  27 กันยายน 2525 เรื่องการจายเงินเดือนและเงินชวยพิเศษใน
กรณีพนักงานอบต.ถึงแกความตาย
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,098,950 บาท

งบบุคลากร รวม 6,879,450 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,003,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนายกอบต. รองนายก อบต. ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือนเงินคาตอบแทนและประโยชน
ตอบแทนอยางอื่นของนายกอบต. รองนายกอบต. ประธาน
สภา รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภาอบต. เลขานุการนายก
อบต.และเลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และหนังสือ
ตางๆที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
(1) เงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบลนานวน ในอัตรา
เดือนละ 20,400 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท
(2) เงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลนานวน ในอัตรา
เดือนละ 11,200 บาท/คน รวม 2 คน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 269,280 บาท

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกอบต.และ
รองนายก อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือน
เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นของนายกอบต. รอง
นายก อบต. ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต. สมาชิก
สภาอบต. เลขานุการนายกอบต.และเลขานุการสภาอบต. (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557 และหนังสือตางๆที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดัง
นี้
(1) คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล
นานวน ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 21,000 บาท
(2) คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลนานวน ในอัตราเดือนละ 880/คน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 21,000 บาท
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกอบต. และรองนายกอบต
.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือนเงินคาตอบแทน
และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกอบต. รองนายก อบต
. ประธานสภาอบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต
. เลขานุการนายกอบต. และเลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557 และหนังสือตางๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
(1) คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล
นานวน จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท
(2) คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลนานวน จํานวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 880
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการ นายก อบต. ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือนเงินคาตอบแทนและประโยชน
ตอบแทนอยางอื่นของนายกอบต. รองนายก อบต. ประธานสภา
อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก
อบต. และเลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และ
หนังสือตางๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
(1) คาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 2,318,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. ประธานสภาอบต
. รองประธานสภา อบต. และเลขานุการสภา อบต. ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือนเงินคาตอบแทนและประโยชน
ตอบแทนอยางอื่นของนายกอบต. รองนายก อบต. ประธานสภา
อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก
อบต. และเลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และ
หนังสือตางๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
ประกอบด้วย
(1) คาตอบแทนของประธานสภา อบต. จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท
(2) คาตอบแทนรองประธานสภา อบต. จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 9,180 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท
(3) คาตอบแทนเลขานุการสภา อบต. จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท
(4) คาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จํานวน 22 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,900,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,876,330 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,764,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ประจําปีให้แกพนักงานสวน
ตําบล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 จํานวน 8 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12
 เดือน
ประกอบด้วย ปลัด อบต., หัวหน้าสํานักปลัด อบต.,นักวิเคราะห
นโยบายและแผน, นักพัฒนาชุมชน,นักทรัพยากรบุคคล, เจ้า
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,
เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานธุรการ  
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง
วิชาการ บริหาร อํานวยการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 855,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม) คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 46,630 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม) คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน

เงินอื่น ๆ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกปลัดอบต
. จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือนๆละ 7,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 3,055,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,077,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 600,000 บาท

(1) คาใช้จายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาเบี้ยประชุม คาพาหนะ คา
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ตอบแทนการออกข้อสอบในการสอบแขงขัน คัดเลือก คาตรวจคํา
ตอบ หรือจายเป็นเงินคาตอบแทนอื่นๆ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2555
(2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
-เพื่อจายเงินประโยชนตอนแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ
.ศ.2557
(3) คาตอบแทนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมกอสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการ
เบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
(4) คาป่วยการ อปพร.
-เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตามกฎหมายวาด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 โดยใช้อัตราคาตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาด้วยคาใช้จายของอาสา
สมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
(5) คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
-เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับ
สนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่ภาวะพึ่ง
พิง ได้แก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นหรือที่ใกล้เคียง ที่ได้รับคําสั่งชวยสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น
( 6ุ) คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
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ละเมิด
-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกข้าราชการสวนท้องถิ่น พนักงาน
สวนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ได้รับการแตงตั้งเป็น
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
(7) คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกข้าราชการสวนท้องถิ่น พนักงาน
สวนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ได้รับการแตงตั้งเป็น
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
(8) คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกข้าราชการสวนท้องถิ่น พนักงาน
สวนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ได้รับการแตงตั้งเป็นเจ้า
หน้าที่ในการเลือกตั้ง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายรวมถึงเงินคา
ตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 440,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 33,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค.0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

ค่าใช้สอย รวม 1,364,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

การจัดทําประกันภัยทรัพยสิน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น อาทิเชน รถยนตทางราชการ (รถสวน
กลาง รถประจําตําแหนงรถรับรอง) ครุภัณฑ (ครุภัณฑกอ
สร้าง ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย ครุภัณฑโรง
งาน) อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอยางอื่นเว้นอาคารสํานักงานหรือ
อาคารที่ทําการรวมถึงอาคารประกอบอื่นที่ใช้ประโยชนตอเนื่อง
และบ้านพักข้าราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
ใช้จายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 และแก้ไขเพิ่มเติม

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คา
จ้างออกแบบ, คารับรองแบบ, คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี, คาจ้าง
ทนายความ, คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี, คาจ้างปรับปรุงโด
เมน Website, คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว 
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คาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนตขององคการ
บริหารสวนตําบลนานวน 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคา
จ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาจ้างเหมาพนักงานกู้ชีพกู้ภัย จํานวน 384,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพกู้ภัย 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคา
จ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาใช้จายในการดําเนินคดี ตามคําพิพากษา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาของ
ศาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ อาทิเชน รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียม
ตางๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 20/9/2564  10:58:48 หน้า : 13/69

79



รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

1. คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   
-เพื่อจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณี
หนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก เข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2. คาใช้จายในการจัดประชุม 
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดประชุมราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น รวมถึงการประชุมราชการทางไกลผานดาว
เทียมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
เกี่ยวกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
3. คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/งานรัฐพิธี   
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี งานพระราช
พิธี คาจัดงานกิจกรรมตางๆ ตามนโยบายหรือคําสั่งของ
อําเภอ จังหวัด กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง
มหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจอํานาจหน้าที่ เชน คาพวง
มาลา คาดอกไม้ พานประดับพุมดอกไม้ หรือพิธีทางศาสนา ฯลฯ
 เป็นต้น 
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การ กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
4. คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตางๆ 
-เพื่อเป็นคาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตางๆ เชน คาอาหาร คาเครื่อง
ดื่ม คาตกแตงสถานที่ คากระเช้าดอกไม้ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ   คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งให้ความรวมมือในการ
ประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสารแก
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามความเหมาะสม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของผู้
บริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภา อบต
. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และหนังสือ
ที่ มท 0808.2/ว 1541 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การ
ชําระคาลงทะเบียนฝึกอบรมผานระบบธนาคาร 

โครงการ อบต.นานวน เคลื่อนที่พบประชาชน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการอบต.นานวนเคลื่อน
ที่พบประชาชน  โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  อาหารวางอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาป้าย
โครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 4  หน้า  127)
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โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เชน การจัดกิจกรรมและ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ การดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ การจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ
เชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมารวมงาน
รัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ การสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับ
ชุมชน และระดับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ ทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การ ทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัด
ประชุมประชาคมท้องถิ่น  ประชุมคณะกรรมการ  อนุกรรม
การ  คณะทํางานตางๆ เกี่ยวกับจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อสง
เสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การ
จัดประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือขาย
องคกรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการเพื่อนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
กิจกรรม  โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 1
  หน้า  126
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โครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ อบต.นานวน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการอบรมพัฒนาการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวย
งานภาครัฐอบต.นานวน  โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  อาหารวางอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ  และคาใช้จายอื่นที่
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 2  หน้า  126)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน, แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ ที่ใช้
ในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้ง
หรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน 
 ผ้าใบเต้นทขนาดใหญ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกั้นห้องแบบรื้อ
ถอนได้ (Partition) กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ชอลค ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึกปรินท เทป พีวีซี แบบใส น้ํายาลบ
กระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พาน
พุม กรวยดอกไม้ ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น  อาทิเชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอดหมอน หมอน ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอด กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
น้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิงขนม
ปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ํา
ร้อน  กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ตู้เก็บอุปกรณดับเพลิง สายยาง
ฉีดน้ํา ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก อ้างล้างจาน ถัง
น้ํา ไม้กวาด เขง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน  ผ้าหม ผ้าปู
โตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา อาหาร
เสริม (นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ 
 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น  อาทิ
เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมลอค
 ลอคเกียร ลอคคลัตช กระจกโค้งมน ลอคพวงมาลัย ยางรถยนต
น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา  ฟิลมกรองแสง น้ํา
กลั่น เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ค
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮดร
อลิค ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  วัสดุสิ้นเปลือง ราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น  อาทิเชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิง
ใสฟิลมภาพยนต เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกล้องถาย
รูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชา
สัมพันธ พูกัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร ฟิลม เมมโมรีการด
 ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,วิดีโอเทป ,แผน
ซีดี) รูปสีหรือขาวดํา ที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถายดาว
เทียม เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน  ฯลฯ 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น  อาทิเชน  อุปกรณบันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) 
เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน Ram คัต
ซีทฟิดเดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส 
(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, 
Sound Card) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบ
ตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เรา
เตอร (Router) ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 274,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช้
จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะรวมถึงคา
ใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ, คาดวงตรา
ไปรษณียากร, คาเชาตู้ไปรษณีย, คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
ในกิจการขององคกรปกครงอสวนท้องถิ่น

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร คาเทเล็กซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเค
เบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความ
รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

งบลงทุน รวม 134,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 134,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดํา ) จํานวน 105,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ดํา)  จํานวน 1 เครื่อง
- ความเร็ว 30 แผนตอนาที 
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ํา
2) เป็นระบบมัลติฟังกชั่น
3) เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยอ - ขยายได้
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2563

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่องๆละ 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
กวา 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
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คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2
 เครื่องๆละ 2,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่ง
มิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและหรือสิ่งกอสร้าง 
โครงการคาจ้างประเมินผลความพึงพอใจ

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ
สาธารณะ ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 141 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางปฏิบัติการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกข้า
ราชการ พนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและ
คาหนังสือสํานักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท. ที่ มท
 0808.4/1301 ลงวันที่  29 เมษายน 2548
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,570,600 บาท
งบบุคลากร รวม 2,055,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,055,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,394,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ประจําปีให้แกพนักงานสวน
ตําบล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 จํานวน 5 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12
 เดือน
ประกอบด้วย ผอ.กองคลัง, นักวิชาการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานพัสดุ, และเจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้ 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 19,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง หลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) คํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง
วิชาการ บริหาร อํานวยการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 536,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4 ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม) คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 62,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4 ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม) คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 505,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 295,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาเบี้ยประชุม คาพาหนะ คา
ตอบแทนการออกข้อสอบในการสอบแขงขัน คัดเลือก คาตรวจคํา
ตอบ หรือจายเป็นเงินคาตอบแทนอื่นๆ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2555
(2) เพื่อจายเงินประโยชนตอนแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2557
(3) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมกอสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการ
เบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายรวมถึงเงินคา
ตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค.0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของผู้
บริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภา อบต
. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และหนังสือ
ที่ มท 0808.2/ว 1541 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การ
ชําระคาลงทะเบียนฝึกอบรมผานระบบธนาคาร 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, แผนที่ พระบรมฉายา
ลักษณะ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํา
 ้หมึกปรินท เทป พีวีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ ข้าราชการแบบพิมพ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไขขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม้ ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น  อาทิเชน  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัต
ซีทฟิดเดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, antivirus Card, Sound Car
d) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เรา
เตอร (Router) ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ, คาดวงตราไปรษณียากร,คา
เชาตู้ไปรษณีย, คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ในกิจการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 4
 เครื่องๆละ 2,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ประจําปีให้แกพนักงานสวน
ตําบล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 170,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ อบต. จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการให้ความชวยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนหรือไมสามารถชวยเหลือตนเองได้ในการดํารง
ชีพ โดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจายเป็นเงินหรือการจัดบริการ
สาธารณะเพื่อให้การชวยเหลือประชาชนในระดับเขตพื้นที่หรือ
ท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 103
 ลําดับที่ 1

โครงการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการ เพื่อลดอุบัติเหตุจากการจราจร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการในชวง
เทศกาลวันสําคัญ หรือตามนโยบายของราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สดุ ที่ มท
 0808.22/ว 2305 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565  ลําดับที่ 3 หน้า 104)
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โครงการรณรงคป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการรณรงคป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 2 หน้า 103)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,341,820 บาท

งบบุคลากร รวม 2,870,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,870,820 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,712,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ประจําปีให้แกพนักงานสวน
ตําบล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 จํานวน 5 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12
 เดือน
ประกอบด้วย ผอ.กองการศึกษา, นักวิชาการศึกษา และครูผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 3 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง
วิชาการ บริหาร อํานวยการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของท้องถิ่นโดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 921,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4 ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม) คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 68,460 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4 ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม) คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 466,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 216,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

(1) คาใช้จายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาเบี้ยประชุม คาพาหนะ คา
ตอบแทนการออกข้อสอบในการสอบแขงขัน คัดเลือก คาตรวจคํา
ตอบ หรือจายเป็นเงินคาตอบแทนอื่นๆ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2555
(2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
-เพื่อจายเงินประโยชนตอนแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ
.ศ.2557
(3) คาตอบแทนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมกอสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการ
เบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
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คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค.0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ   คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของผู้
บริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภา อบต
. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และหนังสือ
ที่ มท 0808.2/ว 1541 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การ
ชําระคาลงทะเบียนฝึกอบรมผานระบบธนาคาร 

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ เชน คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขง
ขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้
จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงานและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 110
 ลําดับที่ 3
 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

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

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน, แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ ที่ใช้
ในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้ง
หรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน 
 ผ้าใบเต้นทขนาดใหญ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกั้นห้องแบบรื้อ
ถอนได้ (Partition) กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ชอลค ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึกปรินท เทป พีวีซี แบบใส น้ํายาลบ
กระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พาน
พุม กรวยดอกไม้ ฯลฯ

วันที่พิมพ : 20/9/2564  10:58:49 หน้า : 40/69

106



วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น  อาทิเชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอดหมอน หมอน ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอด กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
น้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิงขนม
ปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ํา
ร้อน  กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ตู้เก็บอุปกรณดับเพลิง สายยาง
ฉีดน้ํา ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก อ้างล้างจาน ถัง
น้ํา ไม้กวาด เขง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน  ผ้าหม ผ้าปู
โตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา อาหาร
เสริม (นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น  อาทิเชน  อุปกรณบันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) 
เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน Ram คัต
ซีทฟิดเดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส 
(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, 
Sound Card) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบ
ตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เรา
เตอร (Router) ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ครุภัณฑสนาม

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2
 เครื่องๆละ 2,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,731,770 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 1,252,970 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 486,480 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 486,480 บาท

เพื่อเบิกหักผลักสงจายเป็นคาสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 2 แหง ประกอบด้วย
(1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวนา  จํานวน 231,280
 บาท ประกอบด้วย
-คาอาหารกลางวัน จํานวน 29 คนๆละ 21 บาท รวม 245
 วัน เป็นเงิน 149,210 บาท
-คาจัดการเรียนการสอน จํานวน 29 คนๆละ 1,700 บาท/ปี เป็น
เงิน   49,300 บาท
-คาหนังสือเรียน จํานวน 29 คนๆละ 200 บาท/ปี  เป็น
เงิน 5,800 บาท
-คาอุปกรณการเรียน จํานวน 29 คนๆละ 200 บาท/ปี เป็น
เงิน 5,800 บาท
-คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 29 คนๆละ 300 บาท/ปี เป็น
เงิน 8,700 บาท
-คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 29 คนๆละ 430 บาท/ปี เป็น
เงิน 12,470 บาท
(2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านทิพยมงคล  จํานวน  486,480
 บาท ประกอบด้วย
-คาอาหารกลางวัน จํานวน 32 คนๆละ 21 บาท รวม 245
 วัน เป็นเงิน 164,640 บาท
-คาจัดการเรียนการสอน จํานวน 32 คนๆละ 1,700 บาท/ปี เป็น
เงิน 54,400 บาท
-คาหนังสือเรียน จํานวน 32 คนๆละ 200 บาท/ปี  เป็น
เงิน 6,400 บาท
-คาอุปกรณการเรียน จํานวน 32 คนๆละ 200 บาท/ปี เป็น
เงิน 6,400 บาท
-คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 32 คนๆละ 300 บาท/ปี เป็น
เงิน 9,600 บาท
-คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 32 คนๆละ 430 บาท/ปี เป็น
เงิน 19,760 บาท
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ค่าวัสดุ รวม 766,490 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 766,490 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาอาหารเสริม(นม)  
รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง เพื่อ
สนับสนุนให้แกโรงเรียน สังกัด สพฐ. และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวนา จํานวน 29 คนๆละ 7.37
 บาท รวม 260 วัน เป็นเงิน 55,570 บาท
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านทิพยมงคล จํานวน 32 คนๆละ 7.37
 บาท รวม 260 วัน เป็นเงิน 61,320 บาท
-โรงเรียนบ้านนานวน  จํานวน 182 คนๆละ 7.37 บาท รวม 260
 วัน เป็นเงิน 348,750 บาท
-โรงเรียนบ้านหัวนา รวม 122 คนๆละ 7.37 บาท รวม 260
 วัน เป็นเงิน 233,780 บาท
-โรงเรียนบ้านตาเพชร รวม 35 คนๆละ 7.37 บาท รวม 260
 วัน เป็นเงิน 67,070 บาท 

งบเงินอุดหนุน รวม 1,478,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,478,800 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านตาเพชร จํานวน 147,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านตาเพชร เพื่อดําเนิน
โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน จํานวน 35 คนๆละ 21
 บาท/คน/วัน รวม 200 วัน  จํานวนเงิน 147,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 110
 ลําดับที่ 6 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนานวน จํานวน 764,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านนานวน เพื่อดําเนิน
โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน จํานวน 182 คนๆละ 21
 บาท/คน/วัน รวม 200 วัน  จํานวนเงิน 764,400 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 110
 ลําดับที่ 6 
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โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหัวนา จํานวน 512,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านหัวนา เพื่อดําเนิน
โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน จํานวน 122 คนๆละ 21
 บาท/คน/วัน รวม 200 วัน  จํานวนเงิน 512,400 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 110
 ลําดับที่ 6 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านตาเพชร ตามโครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมระดับประถม

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านตาเพชร เพื่อดําเนิน
โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับประถม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2 หน้าที่..... ลําดับที่....
 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านนานวน ตามโครงการสงเสริมอาชีพในโรงเรียน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านนานวน เพื่อดําเนิน
โครงการสงเสริมอาชีพในโรงเรียน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2 หน้าที่..... ลําดับที่....
 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวนา ตามโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ระดับประถม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านหัวนา เพื่อดําเนิน
โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับประถม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2 หน้าที่..... ลําดับที่....
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 459,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 199,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 199,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด-19)

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการป้องกันและระงับ
โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยจายเป็นคาใช้
จายเกี่ยวกับ คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ  และคาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลําดับ
ที่  1  หน้า 11)

โครงการรณรงค ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการรณรงค ป้องกันและ
ควบคุม กําจัดโรคไข้เลือดออก  โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ คา
พนหมอกควัน คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ  และคาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
ลําดับที่  2  หน้า 98)
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โครงการเลิกเหล้า ด้วยสติบําบัด จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการเลิกเหล้าด้วยสติ
บําบัด  โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชา
สัมพันธ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
ลําดับที่ 9  หน้า 100)

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  2  หน้า 98)

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการสํารวจข้อมูลจํานวน
สัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกภายใน
เดือน มีนาคม
ครั้งที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม ตามจํานวนสุนัขและแมว ตัวละ 3
 บาท ตอครั้ง (ปีละ 6 บาท) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
หมาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 5  หน้า 99)
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งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข จํานวน 260,000 บาท

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
จํานวน 260,000 บาท          
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับหมูบ้านในเขตตําบลนานวน หมูที่ 1
-13  เพื่อดําเนินโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 13
 หมูบ้านๆละ 20,000 บาท จํานวนเงิน  260,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 25,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมสนับสนุน กิจกรรมเยาวชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมเยาวชน เชน คาพิธีทางศาสนา คารับรอง คาใช้จายเกี่ยว
กับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาใช้จายใน
การประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งานและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 101
 ลําดับที่ 3
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โครงการสงเสริมสนับสนุน ศูนยพัฒนาครอบครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุน
ศูนยพัฒนาครอบครัว เชน คาพิธีทางศาสนา คารับรอง คาใช้จาย
เกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาใช้
จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งานและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 102
 ลําดับที่ 4
 

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

โครงการขอรับเงินอุดหนุนในการให้การสงเคราะหแกราษฎรที่
ประสบความทุกขยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้งชวยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเหลากาชาดจังหวัดสุรินทร เพื่อ
ดําเนินโครงการขอรับเงินอุดหนุนในการให้การสงเคราะหแก
ราษฎรที่ประสบความทุกขยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส ตลอด
ทั้งชวยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ประจําปี 2564 จํานวน 10,000
 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 102
 ลําดับที่ 5
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,332,740 บาท

งบบุคลากร รวม 1,314,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,314,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 821,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ประจําปีให้แกพนักงานสวน
ตําบล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 จํานวน 3 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12
 เดือน
ประกอบด้วย ผอ.กองชาง, นายชางโยธา, นายชางโยธา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง หลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) คํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 422,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม) คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 28,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม) คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 1,001,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 251,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 180,000 บาท

(1) คาใช้จายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาเบี้ยประชุม คาพาหนะ คา
ตอบแทนการออกข้อสอบในการสอบแขงขัน คัดเลือก คาตรวจคํา
ตอบ หรือจายเป็นเงินคาตอบแทนอื่นๆ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2555
(2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
-เพื่อจายเงินประโยชนตอนแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ
.ศ.2557
(3) คาตอบแทนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมกอสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการ
เบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายรวมถึงเงินคา
ตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค.0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

วันที่พิมพ : 20/9/2564  10:58:49 หน้า : 55/69

121



ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ   คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของผู้
บริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภา อบต
. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และหนังสือ
ที่ มท 0808.2/ว 1541 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การ
ชําระคาลงทะเบียนฝึกอบรมผานระบบธนาคาร 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน, แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ ที่ใช้
ในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้ง
หรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน 
 ผ้าใบเต้นทขนาดใหญ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกั้นห้องแบบรื้อ
ถอนได้ (Partition) กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ชอลค ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึกปรินท เทป พีวีซี แบบใส น้ํายาลบ
กระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พาน
พุม กรวยดอกไม้ ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไม้ชักฟิวส ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยอากาศ รีซีสเตอร คอยสคอนเดนเซอร ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยส
คอนเดนเซอร เบรกเกอร สายอากาศ หรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน, จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซ
ลาเซลล กลองรับสัญญาณ ดอกลําโพง ฮอรนลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อน ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งร้าน น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ยาง
มะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียวสังเคราะห ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น  อาทิเชน  อุปกรณบันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) 
เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน Ram คัต
ซีทฟิดเดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส 
(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, 
Sound Card) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบ
ตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เรา
เตอร (Router) ฯลฯ

งบลงทุน รวม 17,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 7,500 บาท 
 คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผาน เครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
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คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 4
 เครื่องๆละ 2,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

งานไฟฟ้าและประปา รวม 250,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนไฟฟ้าอําเภอสนม เพื่อขยายเขตไฟฟ้าในเขตตําบลนานวน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าอําเภอสนม เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ในเขตตําบลนานวน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2  หน้าที่ 10 ข้อ 27
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรม สงเสริมอาชีพ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมสงเสริม
อาชีพ  โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถาน
ที่  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 5
  หน้า  106
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โครงการฝึกอบรมสงเสริมองคความรู้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป็นประมุข

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทํา โครงการฝึกอบรมสงเสริม
องคความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริยทรงเป็นประมุข โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแตงสถานที่  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใช้จายในการติดตอสื่อ
สาร  คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้าย
โครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  (เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2 ) ลําดับที่ 2 หน้า 6
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดังแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกับภัย คาติดตั้ง อาทิเชน หวงยาง ลูก
ฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชรบอล ไม้แบตมินตัน ลูกแบ
ตมินตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสือ
มือ ตะกร้อ ตะกร้าหวายแชรบอล ตาขายกีฬา เชน ตาขาย
ตะกร้อ นกหวีด นาฬิกาจัดเวลา นวม ลูกทุมน้ําหนัก เสาตาขาย
กีฬา เชน เสาตาขายวอลเลยบอลล หวงบาสเก็ตบอล ฯลฯ 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมทาง
ศาสนา

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริม
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา เชน คา
รับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงานและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 94
 ลําดับที่ 9
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบุคคลภายนอก จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คา
จ้างออกแบบ, คารับรองแบบ, คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี, คาจ้าง
ทนายความ, คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี, คาจ้างปรับปรุงโด
เมน Website, คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว 
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งานก่อสร้าง รวม 4,850,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,850,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,850,000 บาท
คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคารเอนกประสงค จํานวน 4,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างอาคารเอนกประสงค จํานวน 1 หลัง ตาม
แบบที่ อบต.นานวนกําหนด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ หน้าที่ 8 ข้อ 6

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง ตามความจํา
เป็นในพื้นที่ตําบลนานวน

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสร้าง ตามความจําเป็นในพื้นที่ตําบลนานวน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 8

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) (คากอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค และสิ่งสาธารณูปการ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับคาได้
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 มิถุนายน 2544

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 290,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรณรงค ไถกลบตอซัง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการไถกลบตอซัง เชนคารับรอง คาใช้
จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 89
 ลําดับที่ 8
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โครงการสงเสริมและ สนับสนุนการปลูก ถั่วพร้า หรือพืช ตระกูลถั่ว 
หลังฤดู เก็บเกี่ยว

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมและสนับสนุนการปลูกถั่ว
พร้าหรือพืชตระกูลถั่วหลังฤดูเก็บเกี่ยว เชนคารับรอง คาใช้จาย
เกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 87
 ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชผัก
สวนครัวรั้วกินได้ เชนคารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคา
ใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 87
 ลําดับที่ 2

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้ผลกินได้ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจแบบพอเพียง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้ผล
กินได้ตามหลักปรัชญาเศรฐกิจแบบพอเพียง เชน คารับรอง คาใช้
จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 88
 ลําดับที่ 3

วันที่พิมพ : 20/9/2564  10:58:50 หน้า : 67/69

133



งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการขยะ ต้นทาง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการขยะต้น
ทาง เชน คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขง
ขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้
จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงานและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 90
 ลําดับที่ 3

โครงการสงเสริม สนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริม สนับสนุนการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เชน คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขง
ขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้
จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงานและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 1
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โครงการสงเสริมสนับสนุนปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติแมของแผนดิน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุนปลูก
ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติแมของแผนดิน เชน คารับรอง คาใช้จาย
เกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาใช้
จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งานและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 90
 ลําดับที่ 1
 

โครงการสงเสริมสนับสนุนและอนุรักษพันธุสัตวน้ํา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุนและ
อนุรักษพันธุสัตวน้ํา เชนคารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดงานการ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 91
 ลําดับที่ 4
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