
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลนานวน

อําเภอสนม   จังหวัดสุรินทร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 14,163,300 บาท
งบกลาง รวม 14,163,300 บาท

งบกลาง รวม 14,163,300 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5
 ของคาจ้างพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้ความคุ้มครอง
พนักงานจ้าง กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ถึงแกความตาย หรือ
สูญหายเนื่องจากการทํางานให้แกองคการบริหารสวนตําบลนาน
วน โดยจายเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทน 1 ครั้งตอปี คํานวณใน
อัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างพนักงานจ้างโดยประมาณทั้งปี 
(เดือนมกราคม-ธันวาคม)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 26 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,254,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรองรับการจัดสวัสดิการให้แก
ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่ได้
ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
แล้ว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูง
อายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี    จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79
  ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และ
อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท เว้นแตในสวนของเงินเพิ่ม
เติมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18(2) แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ที่ได้ดําเนินการให้กับรายเดิมมากอน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,782,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แกผู้พิการที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียน
เพื่อรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
แล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ได้รับเบี้ยความพิการคน
ละ 800 บาทตอเดือน(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25
 พฤศจิกายน 2557) และคนพิการ ที่มีอายุต่ํากวา 18 ปี คน
ละ 1,000 บาทตอเดือน(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28
 เมษายน 2563) 
เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มเติมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนิน
การตามข้อ 18(2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจาย
เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 ที่ได้ดําเนินการให้กับรายเดิมมากอน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2566 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 66,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส ให้แกผู้ป่วย
เอดสที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไมเพียง
พอตอการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ย
ยังชีพ คนละ 500 บาทตอเดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2566 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินสํารองจาย จํานวน 400,000 บาท

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

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 380,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น อัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทุกประเภทตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี ยก
เว้น ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ/เงินบริจาคและเงินอุด
หนุนไมต้องนํามารวมคํานวณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) 
พ.ศ. 2556
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับใน
งบประมาณรายจายประจําปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 22
  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามกฎหมายวาด้วยหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2565
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่องหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่       พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
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เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษให้แกข้าราชการองคการบริหารสวน
ตําบลซึ่งเสียชีวิตระหวางรับราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
จายได้ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 
25 ธันวาคม 2560
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษให้แกพนักงานจ้าง ซึ่งเสียชีวิตระหวาง
รับราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
จายได้ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 
25 ธันวาคม 2560
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,750,320 บาท

งบบุคลากร รวม 6,093,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,966,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คน อัตรา 20,400 บาทตอเดือน และรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน อัตราคนละ 11,220
 บาทตอเดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คน อัตรา 1,750 บาทตอเดือน และรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน อัตราคนละ 880 บาทตอ
เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คน อัตรา 1,750บาทตอเดือน และรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน อัตราคนละ 880 บาทตอ
เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน อัตรา 7,200 บาทตอเดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,281,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน อัตรา 11,220 บาทตอเดือน รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 คน อัตรา 9,180 บาทตอเดือน สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 11 คน อัตราคนละ 7,200 บาทตอเดือน และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตํา จํานวน 1 คน อัตรา 7,200
 บาทตอเดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,126,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,885,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
จํานวน 1 อัตรา
2) หัวหน้าสํานักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
จํานวน 1 อัตรา  
3) นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
4) นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
5) นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
6) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญ
งาน จํานวน 1 อัตรา
7) เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน จํานวน 2 อัตรา   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนราย
เดือน ตําแหนงประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูงและระดับ
กลาง ตําแหนงประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับสูงและระดับ
กลาง และประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับชํานาญการ
พิเศษ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษซึ่งไมมีสิทธิได้รับ
เงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน หรือเงินเพิ่ม
ตางๆที่เข้าลักษณะประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 313 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564
- เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนง นิติกร(พ.ต.ก.)
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ปลัดประเภทบริหารท้อง
ถิ่น ระดับกลาง หัวหน้าสวนราชการตําแหนงประเภทอํานวยการ
ท้องถิ่น ระดับต้น จํานวนรวม 2 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 989,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ดังนี้
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าหน้าที่
เกษตร จํานวน 1 อัตรา
2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
3) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวย
จพง.ป้องกันฯ จํานวน 1 อัตรา
4) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3
 อัตรา   
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

งบดําเนินงาน รวม 3,608,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,020,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 570,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง คาสมนาคุณ
กรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง คาตอบแทนคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการ
สอบสวนวินัย คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง คาตอบแทน
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน
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พัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคล
หรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะ
กรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมกอสร้าง คาป่วย
การ อปพร. ชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมาย
วาด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแกอาสาสมัครป้องกัน
ฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 หรือคา
ตอบแทนที่เข้าลักษณะประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 
ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)
- เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ท้าย
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2563 
-เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค
 0402/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคา
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
-เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติวาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2560
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 4,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 400,000 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้ข้าราชการ/พนักงาน
สวนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 16,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกนายกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 1,944,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

การจัดทําประกันภัยทรัพยสิน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําประกันทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น อาทิเชน รถยนตทางราชการ (รถสวน
กลาง) ครุภัณฑ (ครุภัณฑกอสร้าง ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย ครุภัณฑโรงงาน) อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอยางอื่นเว้น
อาคารสํานักงานหรืออาคารที่ทําการรวมถึงอาคารประกอบอื่นที่
ใช้ประโยชนตอเนื่องและบ้านพักข้าราชการ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 และแก้ไขเพิ่มเติม

คาจ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพกู้ภัย จํานวน 384,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพกู้ภัย  จํานวน 4
 อัตรา
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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คาจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างทั่วไป (ชวยงานบุคคล) จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างทั่วไป (ชวยงาน
บุคคล) จํานวน 1 อัตรา
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

คาจ้างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาดสถานที่ราชการ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทํา
ความสะอาดสํานักงานที่ทําการอบต.นานวน จํานวน 1 หลัง เป็น
อาคาร ค.ส.ล. 1 หลัง จํานวน 1 ชั้น พื้นที่ดําเนินการรวม  800
 ตารางเมตร จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือน ในอัตราคน
ละ 10,000 บาทตอเดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
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คาจ้างเหมาบุคคลภายนอก จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก เชนคาจ้าที่ปรึกษา คา
จ้างออกแบบ, 
คารับรองแบบ, คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี, คาจ้างทนาย
ความ, คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี, คาจ้างปรับปรุงโดเมน Website, 
คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

คาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนตสวนกลาง จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนตสวนกลางของ
องคการบริหารสวนตําบลนานวน จํานวน 1 อัตรา
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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คาใช้จายในการดําเนินคดี ตามคําพิพากษา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาของ
ศาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ
ตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลัก
เกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 24/8/2565  10:23:00 หน้า : 20/86



รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, คาซักฟอก, คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล ,คาระวางบรรทุก,คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้นคา
เชาบ้าน) ,
คาธรรมเนียมตางๆ ,คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการ
เอง , คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้าย อื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอ
สร้าง ,คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในอาคาร ,คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ใน
อาคาร , คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆ ติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น
คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพทภายใน , คาติด
ตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเข้าลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง)  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

1) คาเลี้ยงรับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค
กาารบริหารสวนตําบลนานวน)   
- เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองที่สามารถเบิกคาใช้จายได้สําหรับ
กรณีหนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้ามาดูงานหรือเยี่ยมชม
องคการบริหารสวนตําบลนานวนหรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือ
ตรวจราชการ การแถลงขาว การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาค 
โดยจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม        คาอาหาร และคา
บริการอื่นๆที่จําเป็นตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
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ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
- เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 395 ลงวัน
ที่             10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวัน
ที่               7 มีนาคม 2561  
2) คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตางๆ  
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในพิธีเปิดอาคาร เชน คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่มและคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นที่มี
ลักษณะเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564  
3) คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คาใช้จายในการ
เตรียมการระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับ
เสด็จ สงเสด็จ พระมหากษัตริย   พระราชินี พระบรมวงศานุ
วงษ เชน      
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จาย
อื่นๆที่จําเป็นที่มีลักษณะเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
4) คาใช้จายในการประชุมราชการ   
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการประชุมราชการขององคการบริหาร
สวนตําบล
นานวนเป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําผลจากการประชุมไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อรับ
ทราบนโยบายในการทํางาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑตางๆ หรือ
ซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับทราบและรับฟัง
ปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไข
ปัญหาเฉพาะเรื่องรวมกัน ดังนี้  
  1) การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
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  2) การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํา
งานตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) การประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้ง
ขึ้น
  4) การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ 
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
  5) การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  6) การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ
  7) การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นและให้หมายรวมถึงการประชุมราชการทาง
ไกลผานดาวเทียม เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารใน
กรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหารที่สามารถเบิกจายได้และ
เกี่ยวข้องกับภารกิจ รวมถึงคาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการจัด
ประชุม   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

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

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 30,000 บาท

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

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน 
คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึก
อบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
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โครงการจัดงานรัฐพิธี และวันสําคัญตางๆ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานและจัดกิจกรรม
สาธารณะ งานรัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ ของทุกปี ได้แก คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาเชาหรือบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นใน
การจัดงาน เชน เครื่องเสียง เต็นท เวที      คาใช้จายในการ
ตกแตงและจัดสถานที่    และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน   การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 113 ลําดับที่ 8

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการมีสวนรวมของประชาชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดเวทีประชาคมเพื่อการมีสวนรวม
ของประชาชน ได้แก คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเชาหรือบริการ
วัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน เชน เครื่องเสียง เต็นท เวที คา
ใช้จายในการตกแตงและจัดสถานที่ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน   การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 112 ลําดับที่ 7

วันที่พิมพ : 24/8/2565  10:23:00 หน้า : 25/86



โครงการฝึกอบรมพัฒนาองคกรและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุลา
กรสวนท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาองคกร
และศักยภาพการปฏิบัติงานของบุลากรสวนท้องถิ่น ได้แก คาใช้
จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และ
คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 111
 ลําดับที่ 4

โครงการอบต.นานวนบริการเคลื่อนที่พบประชาชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมสาธารณะ รวมกับหนวย
งานอื่นในการออกหนวยบริการประชาชน ได้แก คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาเชาหรือบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน เชน เครื่องเสียง เต็นท เวที คาใช้จายในการตกแตงและจัด
สถานที่ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และ        การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 112 ลําดับที่ 6
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โครงการอบรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตผลประโยชนทับ
ซ้อนภายในองคกร และการอบรมจริยธรรมในองคกร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการอบรมการป้องกันปราบ
ปรามการทุจริตผลประโยชนทับซ้อนภายในองคกร และการอบรม
จริยธรรมในองคกร ได้แก คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเชาหรือ
บริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน เชน เครื่อง
เสียง เต็นท เวที คาใช้จายในการตกแตงและจัดสถานที่ และคาใช้
จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และ        การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)หน้าที่ 110
 ลําดับที่ 2

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งาน

จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายดําเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานสวนท้อง
ถิ่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้นําชุมชน ประชาชนใน
เขตตําบลนานวน ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และ
คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 110
 ลําดับที่ 1
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โครงการอบรมสงเสริมให้ความรู้ด้านกฎหมายและพรบ.ข้อมูลขาว
สารของทางราชการ พ.ศ.2540

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายดําเนินโครงการอบรมสงเสริมให้ความรู้
ด้านกฎหมายและพรบ.ข้อมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570)หน้าที่ 112 ลําดับที่ 5

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565   
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ค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล และให้หมายถึงราย
จายเพื่อประกอบ ขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแชมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น เชน  หนังสือ กระดาษ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา ไม้
กวาด เขง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เป็นต้น เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คิมล็อค ยางรถยนต น้ํามันเบรก ฟิลมกรองแสง น้ํา
กลั่น เบาะรถยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ค
รัช พวงมาลัย หม้อน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เป็นต้น เชน  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน   น้ํามันเตา น้ํามันจาระบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เป็นต้น เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนสซูม ป้าย
ประชาสัมพันธ พูกัน สี    เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี)ภาพถายดาวเทียม เอกสาร
เผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 274,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า สํานักงาน/ที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลนานวนหรือในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา สํานักงาน/ที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลนานวน รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คา
บริการ คาภาษี ในกิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ, คาดวงตรา
ไปรษณียากร, คาเชาตู้ไปรษณีย, คาธรรมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ใน
กิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คาบริการ
อินเตอรเน็ต ณ สํานักงาน/ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาน
วน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง ระบบ CLOUD , HOSTING 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 19,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเลมมือโยก จํานวน 19,300 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเลมมือ
โยกจํานวน 1 เครื่อง เป็นชนิดสันหวง เข้าเลมหนาไมน้อยกวา 2
 นิ้ว  เข้าเลมขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4 ปรับระยะหาง
ระหวางขอบเอกสารและรูเจาะได้  ตามราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2564

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

คาจ้างการประเมินผลวัดระดับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ 
อบต.นานวน

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 2,545,500 บาท
งบบุคลากร รวม 2,091,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,091,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,412,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบล  จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
  1) ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ
ต้น) จํานวน 1 อัตรา
  2)  นักวิชาการการเงินและบัญชี(ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา
  3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชน.) จํานวน 1 อัตรา
  4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชน.) จํานวน 1 อัตรา
  5) เจ้าพนักงานพัสดุ (ชน.) จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนราย
เดือน ตําแหนงประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูงและระดับ
กลาง ตําแหนงประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับสูงและระดับ
กลาง และประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับชํานาญการ
พิเศษ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษซึ่งไมมีสิทธิได้รับ
เงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน หรือเงินเพิ่ม
ตางๆที่เข้าลักษณะประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 313  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564
- เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนง นิติกร(พ.ต.ก.)
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง หัวหน้าสวนราชการตําแหนง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง จํานวน  1  อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 560,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ดังนี้
 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
พัสดุ จํานวน 1 อัตรา
 2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชี จํานวน 1 อัตรา
 3) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าหน้าที่จัดเก็บราย
ได้ จํานวน 1 อัตรา
 4) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 57,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 426,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 216,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง คาสมนาคุณ
กรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง คาตอบแทนคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการ
สอบสวนวินัย คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง คาตอบแทน
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คณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคล
หรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะ
กรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมกอสร้าง คาป่วย
การ อปพร. 
 ชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายวาด้วยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 หรือคาตอบแทนที่เข้า
ลักษณะประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)
- เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ท้าย
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2563 
-เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค
 0402/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคา
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
-เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
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ภัยแหงชาติวาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2560

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 6,000 บาท

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

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน 
คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึก
อบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดเวทีประชาคมเพื่อการมีสวนรวม
ของประชาชน ได้แก คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเชาหรือบริการ
วัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน เชน เครื่องเสียง เต็นท เวที คา
ใช้จายในการตกแตงและจัดสถานที่ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน   การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)หน้าที่  113
 ลําดับที่ 9
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

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

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล และให้หมายถึงราย
จายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแชมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

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

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

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ, คาดวงตรา
ไปรษณียากร, คาเชาตู้ไปรษณีย, คาธรรมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ใน
กิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 27,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บานจํานวน 1 ตู้  
 1) มีมือจับชนิดบิด
 2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
 3) คุณสมบัติตํามมําตรฐํานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ตาม
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2564
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผลจํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท ราย
ละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม  ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ
สามารถในการประมวลผลสูง (Turbo 
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูง
สุด ไมน้อยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบ
ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,400 บาท
งบบุคลากร รวม 355,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 355,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบล ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภาย
ใน (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป็น
ประมุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป็น
ประมุข ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆที่จํา
เป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 94
 ลําดับที่ 3 
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการชวย เหลือประชาชนตาม อํานาจหน้าที่ของ อบต
.นานวน เกี่ยวกับ  สาธารณภัย

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการชวยเหลือประชาชน
เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แกผู้ประสบสาธารณภัยหรือ
ภัยพิบัติฉุกเฉิน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 1381 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่  94 ลําดับที่ 4 

โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลนานวน

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ฝึก
อบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลนานวน ให้กับประชาชน ได้แก คาใช้จายเกี่ยว
กับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 93 ลําดับที่ 1 
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โครงการฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเมือง

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เพื่อฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อป
พร.) ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน และอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆที่จํา
เป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
วัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.4/ว 179 
ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 95 ลําดับที่ 5
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งานจราจร รวม 45,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

จัดตั้งจุดตรวจจุดบริการเพื่อลดอุบัติเหตุจากการจราจร จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายจัดกิจกรรมสาธารณะโครงการตั้งจุดตรวจ
รวมกับตํารวจและฝ่ายปกครองท้องที่ในชวงเทศกาลตางๆ เพื่อ
สนับสนุนการจราจร ให้บริการประชาชนและรณรงคลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล เชน เทศกาลปีใหม เทศกาล
สงกรานต ได้แก คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเชาหรือบริการวัสดุ
อุปกรณที่จําเป็นในการจัดกิจกรรมสาธารณะ เชน เครื่อง
เสียง เต็นท เวที คาใช้จายในการตกแตงและจัดสถานที่ และคาใช้
จายอื่นๆที่จําเป็น     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด มท 0810.4/ว 867 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด มท 0810.4/ว 3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 95
 ลําดับที่ 6
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,202,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,674,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,674,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 993,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบล 
 กองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
  1) ผู้อํานวยการการศึกษา(นักบริหารการศึกษา ระดับ
ต้น/กลาง) จํานวน 1 อัตรา
  2) นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา  จํานวนรวม 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 581,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ดังนี้
 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนงผู้ชวย จพง.ธุรการ จํานวน 1
 อัตรา
 2) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
 3) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถ จํานวน 1 อัตรา
 4) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง พนักงานทําความสะอาด ศพด
. จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 58,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4
 อัตรา   
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

งบดําเนินงาน รวม 528,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 216,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง คาสมนาคุณ
กรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง คาตอบแทนคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการ
สอบสวนวินัย คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง คาตอบแทน
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคล
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หรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะ
กรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมกอสร้าง คาป่วย
การ อปพร. ชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมาย
วาด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแกอาสาสมัครป้องกัน
ฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 หรือคา
ตอบแทนที่เข้าลักษณะประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)
- เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ท้าย
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2563 
-เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค
 0402/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคา
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
-เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติวาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2560
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คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 6,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกนายกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง
ประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563

ค่าใช้สอย รวม 252,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการพนักงานปรุงอาหารกลางวันให้กับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

จํานวน 147,000 บาท

เพื่อเป็นคาจ้างเหมาบริการพนักงานปรุงอาหารกลางวันให้เด็กนัก
เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 คน วันละ 300 บาท 
จํานวน 245 วัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชนคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน 
คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึก
อบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

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

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล และให้หมายถึงราย
จายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแชมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น เชน  หนังสือ กระดาษ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา ไม้
กวาด เขง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,874,510 บาท
งบบุคลากร รวม 1,256,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,256,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 773,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้าราชการ
ครู/พนักงานครู (ระบุตามประเภทองคกรปกครองสวนท้องถิ่น) 
  จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
  1) ครู จํานวน 3 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 7
       ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 23
       ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 21 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 2347 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 26 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวิทยฐานะชํานาญการ เงินวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ และวิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ ให้กับพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 7
 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 23
 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 357,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ดังนี้
 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2
 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

งบดําเนินงาน รวม 1,303,310 บาท
ค่าใช้สอย รวม 603,880 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติของสถานศึกษาในสังกัด เชน จัดสถานที่ คาวัสดุและ
อุปกรณ  คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)หน้าที่ 104
 ลําดับที่ 1

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 503,880 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษาให้แกศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลนานวน วิธีการขั้นตอนเป็นการเบิกหักผลักสงเงิน
เข้าบัญชีเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารให้แกศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  ประกอบด้วย
(1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวนา  จํานวน 183,430
 บาท ประกอบด้วย
-คาอาหารกลางวัน จํานวน 23 คนๆละ 21 บาท รวม 245
 วัน เป็นเงิน 118,340 บาท
-คาจัดการเรียนการสอน จํานวน 23 คนๆละ 1,700 บาท/ปี เป็น
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เงิน 39,100 บาท
-คาหนังสือเรียน จํานวน 23 คนๆละ 200 บาท/ปี  เป็น
เงิน 4,600 บาท
-คาอุปกรณการเรียน จํานวน 23 คนๆละ 200 บาท/ปี เป็น
เงิน 4,600 บาท
-คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 23 คนๆละ 300 บาท/ปี เป็น
เงิน 6,900 บาท
-คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 23 คนๆละ 430 บาท/ปี เป็น
เงิน 9,890 บาท
(2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านทิพยมงคล  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
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และราย
จายของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 104
 ลําดับที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 699,430 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 699,430 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัยคาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้า
หม ผ้าปูโต๊ะ วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ     และ
  คาอาหารเสริม(นม) ดังนี้
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แกเด็ก
เล็ก/เด็กนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหาร
สวนตําลบลนานวนและสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
นานวน ในอัตราคนละ 7.37 บาท ดังนี้
  (1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวนา จํานวน    260 วัน รวม 23
 คน เป็นเงิน 44,080 บาท
  (2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านทิพยมงคล จํานวน 260 วัน รวม 29
 คน เป็นเงิน 55,570 บาท
  (3) โรงเรียนบ้านนานวน จํานวน 260 วัน รวม 159 คน เป็น
เงิน 304,680 บาท
  (4) โรงเรียนบ้านหัวนา จํานวน 260 วัน รวม 125 คน เป็น
เงิน 239,530 บาท
  (5) โรงเรียนบ้านตาเพชร จํานวน 260 วัน รวม 29 คน เป็น
เงิน 55,570 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจาย “รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการ
ศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2566 
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,314,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,314,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านตาเพชร จํานวน 121,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แกนัก
เรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านตา
เพชร จํานวน 200 วัน รวม 29 คน ในอัตราคนละ 21 บาทตอวัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)หน้าที่ 3
 ลําดับที่ 104

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนานวน จํานวน 667,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แกนัก
เรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านนาน
วน จํานวน 200 วัน รวม 159 คน ในอัตราคนละ 21 บาทตอวัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)หน้าที่ 3
 ลําดับที่ 104
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โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหัวนา จํานวน 525,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แกนัก
เรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านหัว
นา จํานวน 200 วัน รวม 125 คน ในอัตราคนละ 21 บาทตอวัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)หน้าที่ 3
 ลําดับที่ 104
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 139,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 139,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 139,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดตางๆในเขตตําบลนานวน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการควบคุมและป้องกัน
โรคระบาดตางๆในเขตตําบลนานวน เพื่อชวยเหลือ
ประชาชน ด้านการป้องกันและระงับโรคติดตอ เมื่อเกิดโรค
ติดตอ โรคติดตอร้ายแรง โรคติดตอที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรค
ระบาดหรือมีเหตุสงสัยวาได้เกิดโรคดังกลาวในเขตพื้นที่ โดยให้
ดําเนินการหรือสนับสนุนให้มีการป้องกัน การควบคุม การ
แพร และการระงับการระบาดของโรคนั้น หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรค
ให้กับผู้ที่มีภาวะเสี่ยง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566–2570)หน้าที่ 103 ลําดับที่ 8
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โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันโรค
และระงับโรคไข้เลือดออก อันเป็นกิจกรรมสาธารณะเกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับโรคติดตอ โดยจัดกิจกรรมรณรงคกําจัดลูกน้ํายุง
ลายและพนหมอกควันกําจัดยุงลาย ได้แก 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใช้จายที่เป็นกิจกรรมหลักของ
โครงการ เชน ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควัน คาป้าย
โครงการ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 101 ลําดับที่ 3

โครงการป้องกันปัญหาการตั้งครรภกอนวัยอันควร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันปัญหาการ
ตั้งครรภกอนวัยอันควร ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และ
คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566–2570)หน้าที่ 102 ลําดับที่ 6
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โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและระงับ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 เพื่อชวยเหลือ
ประชาชน ด้านการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด-19) เมื่อเกิดการระบาดหรือมีเหตุสงสัยวาได้เกิด
โรคดังกลาวในเขตพื้นที่ โดยให้ดําเนินการหรือสนับสนุนให้มีการ
ป้องกัน การควบคุม การแพร และการระงับการระบาดของโรค
นั้น หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้ที่มีภาวะเสี่ยง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566–2570)หน้าที่ 101 ลําดับที่ 2
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โครงการสัตวปลอด โรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตรตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยะ
ราชนารี

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า เชน 
คาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุอุปกรณที่จําเป็นของงาน
สัตวแพทย และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 4524 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 100 ลําดับที่ 1
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โครงการสํารวจข้อมูลสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการสํารวจข้อมูลจํานวน
สัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือน
มีนาคม  ครั้งที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม ตามจํานวนสุนัขและ
แมว ตัวละ 3 บาทตอครั้ง (ปีละ 6 บาท) โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 101 ลําดับที่ 4

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันผู้สูง
อายุ กิจกรรมการรวมกลุมชมรมผู้สูงอายุ เพื่อให้มีเวทีพบปะของ
ชมรมผู้สูงอายุ และสงเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ เชน การออกกําลังกาย การตรวจสุขภาพเพื่อป้องกัน
โรค ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และตกแตงสถานที่ คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566–2570)หน้าที่ 98 ลําดับที่ 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

โครงการขอรับเงินอุดหนุนในการให้การสงเคราะหแกราษฎรที่
ประสบความทุกขยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้งชวยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัย

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการให้การสงเคราะหแกราษฎรที่
ประสบความทุกขยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้งชวย
เหลือผู้ประสบสาธารณภัย ประจําปี 2566 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 99 ลําดับที่ 4

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,984,470 บาท

งบบุคลากร รวม 928,470 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 928,470 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 427,270 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบล
 กองชางจํานวน 3 อัตรา ดังนี้
  1) ผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับต้น) จํานวน 1
 อัตรา
  2) นายชางโยธา(ปง./ชง.) จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนราย
เดือน และประเภทตําแหนงวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ 
เงินตอบแทนพิเศษรายเดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 313 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง หัวหน้าสวนราชการตําแหนง
ประเภทอํานวยการกองชาง ระดับต้น  จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 427,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ดังนี้
 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยชางไฟฟ้า จํานวน 1
 อัตรา
 2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยชางประปา จํานวน 1
 อัตรา
 2) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง ผู้ชวยชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 2061 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

งบดําเนินงาน รวม 1,056,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 246,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง คาสมนาคุณ
กรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง คาตอบแทนคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการ
สอบสวนวินัย คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง คาตอบแทน
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคล
หรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะ
กรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมกอสร้าง คาป่วย
การ อปพร. 
 ชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายวาด้วยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 หรือคาตอบแทนที่เข้า
ลักษณะประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
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ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)
- เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ท้าย
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2563 
-เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค
 0402/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคา
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
-เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติวาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2560

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 6,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563

ค่าใช้สอย รวม 560,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

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

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน 
คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึก
อบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทร
โขง ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฟิวส เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  ไม้ตางๆ ค้อน น้ํามันทาไม้ คีม ชะแลง น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร สี ปูนสีเมนต ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอ
น้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 280,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนไฟฟ้าอําเภอสนม เพื่อขยายเขตไฟฟ้าในเขตตําบลนานวน จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าอําเภอสนม เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ในเขตตําบลนานวน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 62
 หน้า 132

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 50,000 บาท

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

โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการขับเคลื่อนสภาเด็ก
และเยาวชนท้องถิ่น ได้แก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และ        การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 96 ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรม สงเสริมอาชีพแกประชาชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและสง
เสริมอาชีพให้แกประชาชนในตําบล ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม 
คาวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 96 ลําดับที่ 3

โครงการอบรมสร้างพลังชุมชนป้องกันปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมสร้างพลัง
ชุมชนป้องกันปัญหายาเสพติด ให้แก นัก
เรียน เยาวชน ประชาชน เพื่อให้เกิดความรวมมือรวมใจในการ
ป้องกันยาเสพติด ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 
คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 97 ลําดับที่ 6
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬา หรือสงทีมเข้ารวมแขงขันในระดับตางๆ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬา หรือสง
ทีมเข้ารวมแขงขันในระดับตางๆ ได้แก คาใช้จายสําหรับนัก
กีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน 
คาใช้จายในการฝึกซ้อมกีฬา คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอุปกรณ
แขงขัน คาชุดวอรม รองเท้าถุงเท้าของนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึก
สอน คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวกับการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬา และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 106 ลําดับที่ 1

โครงการจัดการแขง ขันกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความปรองดอง
สมานฉันท

จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการโครงการจัดการ
แขง ขันกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความปรองดอง
สมานฉันท  ได้แก คาอุปกรณแขงขัน คาอาหารและเครื่องดื่มคา
ใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริมกีฬา และคาใช้จายอื่นๆที่จํา
เป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 106 ลําดับที่ 2
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 530,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานบุญผะเหวดฟังเทศนมหาชาติ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานบุญผะเหว
ดฟังเทศนมหาชาติ ได้แก คาใช้จายพิธีศาสนา 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นในการจัดงาน และ
คาใช้จายอื่นๆ
ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 108 ลําดับที่ 7

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแหเทียนเข้าพรรษา จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีแห
เทียนเข้าพรรษา ได้แก คาใช้จายพิธีศาสนา คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นในการจัดงาน และคาใช้จายอื่นๆที่จํา
เป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 108
 ลําดับที่ 6
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โครงการถือตะกร้า หิ้วปิ่นโต เข้าวัดในชวงเทศกาลเข้าพรรษา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการถือตะกร้า หิ้ว
ปิ่นโต เข้าวัดในชวงเทศกาลเข้าพรรษา ได้แก คาใช้จายพิธี
ศาสนา คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นในการจัด
งาน และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 109
 ลําดับที่ 9

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน ได้แก คาใช้จายพิธีศาสนา คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นในการจัดงาน และคาใช้จายอื่นๆที่จํา
เป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 109 ลําดับที่ 10

โครงการปฏิบัติธรรมนําชีวิต จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปฏิบัติธรรมนํา
ชีวิต ได้แก 
คาใช้จายพิธีศาสนา คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นในการจัดงาน 
และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 108 ลําดับที่ 5
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โครงการสงเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและกิจกรรมทางศาสนา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริม
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและกิจกรรมทางศาสนา ได้แก คาใช้
จายพิธีศาสนา คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นในการจัดงาน 
และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 109 ลําดับที่ 11

งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนเทศบาลตําบลสนมตามโครงการจัดงานประจําปีอําเภอสนม 
"งานเทศกาลสนมเมืองดอกจานประสานใจไหว้ปู่ตา" ประจําปี 2566

จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลสนม ตามโครงการจัดงาน
ประจําปี "งานเทศกาลสนมเมืองดอกจานประสานใจไหว้ปู่
ตา ประจําปี 2566"

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 4,550,000 บาท

งบลงทุน รวม 4,550,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,550,000 บาท
คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคารเอนกประสงค จํานวน 4,500,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างอาคารเอนกประสงค 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ลําดับที่ 60
 หน้า 132

วันที่พิมพ : 24/8/2565  10:23:01 หน้า : 82/86



คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) (คากอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค และสิ่งสาธารณูปการ

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2 /ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 230,000 บาท

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

โครงการสงเสริม และสนับสนุน การปลูกไม้ผลกินได้ ตามหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการโครงการสง
เสริม และสนับสนุน การปลูกไม้ผลกินได้ ตามหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม 
คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 89 ลําดับที่ 1
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการครงการสงเสริม
และสนับสนุนการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ได้แก คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาเชาหรือบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน เชน เครื่องเสียง เต็นท เวที คาใช้จายในการตกแตงและจัด
สถานที่ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 89 ลําดับที่ 3

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการโครงการอบรมให้
ความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย ได้แก คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาเชาหรือบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน เชน เครื่องเสียง เต็นท เวที คาใช้จายในการตกแตงและจัด
สถานที่ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 98 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ : 24/8/2565  10:23:01 หน้า : 84/86



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

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการขยะต้นทาง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการขยะต้น
ทาง ได้แก คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเชาหรือบริการวัสดุอุปกรณ
ที่จําเป็นในการจัดงาน เชน เครื่องเสียง เต็นท เวที คาใช้จายใน
การตกแตงและจัดสถานที่ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 92 ลําดับที่ 11

โครงการปลูกป่ารักษาธรรมชาติ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปลูกป่ารักษา
ธรรมชาติ ได้แก 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเชาหรือบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นใน
การจัดงาน เชน เครื่องเสียง เต็นท เวที คาใช้จายในการตกแตง
และจัดสถานที่ และคาใช้จายอื่นๆ
ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 91 ลําดับที่ 7
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โครงการสงเสริม สนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริม สนับสนุน
การอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ได้แก คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเชาหรือบริการวัสดุ
อุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน เชน เครื่องเสียง เต็นท เวที คาใช้
จายในการตกแตงและจัดสถานที่ และคาใช้จาย อื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 91 ลําดับที่ 8 

โครงการสงเสริม สนับสนุนและอนุรักษพันธุสัตวน้ํา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริม สนับสนุน
และอนุรักษพันธุสัตวน้ํา ได้แก คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเชา
หรือบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน เชน เครื่อง
เสียง เต็นท เวที คาใช้จายในการตกแตงและจัดสถานที่ และคาใช้
จาย อื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 92 ลําดับที่ 9
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