
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 
เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 

  *************************************     
    ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ได้เสนอ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งให้
ความเห็นชอบ แล้วเสนอนายอำเภอเมืองมหาสารคามพิจารณาอนุมัติ นั้น 

  บัดนี้ นายอำเภอเมืองมหาสารคาม ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖5 ตามหนังสืออำเภอเมืองมหาสารคาม ที่ มค 0๐๒๓.7/3398 ลงวันที่ 14 กันยายน    
พ.ศ. ๒๕๖4 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที ่7) พ.ศ.256๒ ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 25๖4 เป็นต้นไป 

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

           ประกาศ ณ วันที ่16 เดือนกันยายน พ.ศ. 25๖4 

                                                  

                    (นายวิชัย   จำปาทิ) 
                                                   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 
 



 
 

 
 

  
 

  

   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหว้ยแอ่ง 
 
 
 

                          เรื่อง 
 งบประมาณรายจ่าย    

          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 

                                 ของ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 

   อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
 

 
 
 



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

..................................................................................................... 

ม. 4  ซอย -   ถนน แจ้งสนิท  ตำบล ห้วยแอ่ง 
อำเภอ เมอืงมหาสารคาม  จังหวัด มหาสารคาม 44000 

 
                พื้นที ่ 17.79  ตารางกิโลเมตร 
          ประชากรท้ังหมด         3,733  คน 
                ชาย  1,810  คน 
                        หญิง  1,923  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 



 
    

 

 

    

     

ส่วนที่ 1 

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 

อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
 



ดังน้ี  

จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน

2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 5,847,762.12 บำท
บำท

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

2.7 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินกู้ จ ำนวน 0.00 บำท

รำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยแอ่งอีกคร้ังหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกำสน้ี ผู้บริหำรท้องถ่ินองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลห้วยแอ่ง จึงขอช้ีแจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลัง ตลอดจนหลักกำรและแนว
นโยบำยกำรด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปน้ี

2.4 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 250,000.00 บำท
2.5 มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพ่ือด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ี จ ำนวน 1,152,800.00 บำท

บำท

2.6 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 0.00 บำท

งบรำยจ่ำยอ่ืน จ ำนวน 0.00 บำท
งบเงินอุดหนุน จ ำนวน 695,000.00 บำท
งบลงทุน จ ำนวน 661,200.00 บำท
งบด ำเนินงำน จ ำนวน 3,601,436.35 บำท
งบบุคลำกร จ ำนวน 8,793,085.00 บำท

2.3 รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 19,098,522.35 บำท ประกอบด้วย
งบกลำง จ ำนวน 5,347,801.00 บำท

หมวดภำษีจัดสรร 11,461,762.67
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 9,889,762.67

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 682.00
หมวดรำยได้จำกทุน 0.00

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 15,323.17
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภค และกิจกำรพำณิชย์ 0.00

หมวดภำษีอำกร 37,702.94
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 4,582.10

1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน 0.00 บำท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564

2.1 รำยรับจริง จ ำนวน 21,409,531.36 บำท ประกอบด้วย

1.1.4 รำยกำรกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 บำท
1.1.5 รำยกำรกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 บำท

1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 7,678,780.39 บำท
1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 4,850,326.84 บำท

1.1 งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 7 สิงหำคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสถำนะกำรเงิน

1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 17,639,617.03 บำท

2

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง
                บัดน้ี ถึงเวลำท่ีผู้บริหำรท้องถ่ินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยแอ่ง จะได้เสนอร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ

1. สถานะการคลัง
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คำแถลงงบประมาณ 

  

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 

อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม     

1. รายรับ 
   

        

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 28,924.43 62,000.00 62,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
21,465.10 19,500.00 19,500.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 86,286.26 100,000.00 100,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 3,771.00 20,000.00 20,000.00 
  รวมรายได้จัดเก็บเอง 140,446.79 201,500.00 201,500.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 13,763,766.76 16,698,500.00 17,552,900.00 
  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
13,763,766.76 16,698,500.00 17,552,900.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,203,875.00 14,100,000.00 14,795,600.00 
  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
11,203,875.00 14,100,000.00 14,795,600.00 

รวม 25,108,088.55 31,000,000.00 32,550,000.00 
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คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 

อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 
จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 6,211,657.00 7,031,600.00 7,453,688.00 
  งบบุคลากร 10,390,146.00 12,087,770.00 12,947,540.00 
  งบดำเนินงาน 5,344,483.88 6,939,330.00 7,780,690.00 
  งบลงทุน 305,800.00 3,477,300.00 3,256,082.00 
  งบเงินอุดหนุน 718,360.00 1,439,000.00 1,112,000.00 
  งบรายจ่ายอื่น 0.00 25,000.00 0.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 22,970,446.88 31,000,000.00 32,550,000.00 
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ส่วนที่ 2 

ข้อบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 

อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 

อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
      

ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,862,900 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 976,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 4,280,810 
  แผนงานสาธารณสุข 1,128,140 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,581,060 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 140,000 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 335,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,497,402 
  แผนงานการเกษตร 295,000 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 7,453,688 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 32,550,000 
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                                         รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
                                          องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 
                                   อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

แผนงานงบกลาง              
    งาน 

งบกลาง รวม 
    

งบ       
        

          

งบกลาง 7,453,688 7,453,688     

    งบกลาง 7,453,688 7,453,688     

รวม 7,453,688 7,453,688               

แผนงานบริหารงานทั่วไป              
    งาน 

งานบริหารทั่วไป 
งานบริหาร 
งานคลัง 

งานควบคุม
ภายในและการ

ตรวจสอบภายใน 
รวม 

 
งบ    

     
      

 

งบบุคลากร 6,936,960 1,728,720 180,720 8,846,400  
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,571,120 0 0 2,571,120  
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 4,365,840 1,728,720 180,720 6,275,280  
งบดำเนินงาน 2,164,000 655,000 0 2,819,000  
    ค่าตอบแทน 578,000 160,000 0 738,000  
    ค่าใช้สอย 1,230,000 100,000 0 1,330,000  
    ค่าวัสด ุ 340,000 60,000 0 400,000  
    ค่าสาธารณูปโภค 16,000 335,000 0 351,000  
งบลงทุน 136,800 40,700 0 177,500  
    ค่าครุภัณฑ์ 136,800 40,700 0 177,500  
งบเงินอุดหนุน 20,000 0 0 20,000  
    เงินอุดหนุน 20,000 0 0 20,000  

รวม 9,257,760 2,424,420 180,720 11,862,900            
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
          
    งาน งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
รวม 

    

งบ       
        

          

งบดำเนินงาน 976,000 976,000     

    ค่าตอบแทน 80,000 80,000     

    ค่าใช้สอย 816,000 816,000     

    ค่าวัสด ุ 80,000 80,000     

รวม 976,000 976,000               

แผนงานการศึกษา              
    งาน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา 
รวม 

  

งบ     
      

      
  

งบบุคลากร 522,720 845,900 1,368,620   

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 522,720 845,900 1,368,620   

งบดำเนินงาน 651,000 1,379,190 2,030,190   

    ค่าตอบแทน 5,000 10,000 15,000   

    ค่าใช้สอย 608,000 789,330 1,397,330   

    ค่าวัสด ุ 20,000 579,860 599,860   

    ค่าสาธารณูปโภค 18,000 0 18,000   

งบเงินอุดหนุน 0 882,000 882,000   

    เงินอุดหนุน 0 882,000 882,000   

รวม 1,173,720 3,107,090 4,280,810             
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แผนงานสาธารณสุข 
          
    งาน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น 
รวม 

  

งบ     
      

      
  

งบบุคลากร 464,640 0 464,640   

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 464,640 0 464,640   

งบดำเนินงาน 353,500 100,000 453,500   

    ค่าตอบแทน 206,500 0 206,500   

    ค่าใช้สอย 45,000 100,000 145,000   

    ค่าวัสด ุ 102,000 0 102,000   

งบเงินอุดหนุน 210,000 0 210,000   

    เงินอุดหนุน 210,000 0 210,000   

รวม 1,028,140 100,000 1,128,140             

แผนงานสังคมสงเคราะห์              
    งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห ์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ 

รวม 
  

งบ     
      

      
  

งบบุคลากร 1,205,760 0 1,205,760   

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,205,760 0 1,205,760   

งบดำเนินงาน 179,000 170,000 349,000   

    ค่าตอบแทน 154,000 0 154,000   

    ค่าใช้สอย 25,000 170,000 195,000   

งบลงทุน 26,300 0 26,300   

    ค่าครุภัณฑ์ 26,300 0 26,300   

รวม 1,411,060 170,000 1,581,060             

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน              
    งาน งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

รวม 
    

งบ       
        

      
    

งบดำเนินงาน 140,000 140,000     

    ค่าใช้สอย 140,000 140,000     

รวม 140,000 140,000               
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ              
    งาน 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

รวม 

 
งบ    

     
      

 

งบดำเนินงาน 115,000 170,000 50,000 335,000  
    ค่าใช้สอย 115,000 170,000 50,000 335,000  

รวม 115,000 170,000 50,000 335,000            

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              
    งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

งานก่อสร้าง รวม 

  

งบ     
      

      

  

งบบุคลากร 882,120 0 882,120   

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 882,120 0 882,120   

งบดำเนินงาน 543,000 20,000 563,000   

    ค่าตอบแทน 93,000 0 93,000   

    ค่าใช้สอย 330,000 20,000 350,000   

    ค่าวัสด ุ 120,000 0 120,000   

งบลงทุน 21,800 3,030,482 3,052,282   

    ค่าครุภัณฑ์ 21,800 0 21,800   

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 3,030,482 3,030,482   

รวม 1,446,920 3,050,482 4,497,402             

แผนงานการเกษตร              
    งาน งานส่งเสริม

การเกษตร 
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

รวม 
  

งบ     
      

        

งบบุคลากร 180,000 0 180,000   

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 180,000 0 180,000   

งบดำเนินงาน 45,000 70,000 115,000   

    ค่าใช้สอย 45,000 70,000 115,000   

รวม 225,000 70,000 295,000   
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ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 
อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

                     โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอำนาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  มาตรา 87 
จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริการส่วนตำบลห้วยแอ่ง และโดยการอนุมัติของนายอำเภอเมือง
มหาสารคาม 
 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 32,550,000 บาท 

 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 32,550,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,862,900 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 976,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 4,280,810 
  แผนงานสาธารณสุข 1,128,140 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,581,060 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 140,000 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 335,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,497,402 
  แผนงานการเกษตร 295,000 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 7,453,688 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 32,550,000 
 ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  
        

งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 
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ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

         
ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้     

  
ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2564    

 
   

 
   

(ลงนาม)  
          (นายวชิัย  จำปาทิ) 

   
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 

อนุมัติ  
    

(ลงนาม)  
 

(นายเนตรสุเทพ  สุ่มมาตย์)  

นายอำเภอเมืองมหาสารคาม  
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วันที่พมิพ์ : 25/8/2564  09:46:27 
         

 

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  

อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  
                       

  รายรับจริง ประมาณการ    
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565    
หมวดภาษีอากร                
     ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 39,656.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00    
     ภาษีบำรุงท้องที่ 24,092.57 0.00 0.00 0.00 % 0.00    
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 1,867.43 35,000.00 0.00 % 35,000.00    
     ภาษีป้าย 27,057.00 27,057.00 27,000.00 0.00 % 27,000.00    

รวมหมวดภาษีอากร 90,805.57 28,924.43 62,000.00     62,000.00    
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

            
   

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการ
ขายสุรา 

1,164.00 1,047.60 1,500.00 0.00 % 1,500.00 
   

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ
หรือสิ่งปฏิกลู 

1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 % 1,200.00 
   

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร 

0.00 20.00 0.00 0.00 % 0.00 
   

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีน
พาณิชย ์

460.00 680.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
   

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการนำ้มันเชื้อเพลิง 

0.00 1,800.00 1,800.00 0.00 % 1,800.00 
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     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 340.00 0.00 0.00 % 0.00    
          

     ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมาย
จราจรทางบก 

0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 
   

     ค่าปรับการผิดสัญญา 300.00 14,797.50 0.00 0.00 % 0.00    
     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 20.00 0.00 0.00 % 0.00    
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า
สำหรับกจิการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

4,900.00 1,000.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

   
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร 

0.00 120.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
   

     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 890.00 440.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00    
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 

และใบอนุญาต 
8,914.00 21,465.10 19,500.00     19,500.00 

   
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                
     ดอกเบี้ย 76,460.33 86,286.26 100,000.00 0.00 % 100,000.00    

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 76,460.33 86,286.26 100,000.00     100,000.00    
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                
     ค่าขายเอกสารการจดัซื้อจัด
จ้าง 

0.00 2,500.00 0.00 0.00 % 0.00 
   

     ค่ารับรองสำเนาและถ่าย
เอกสาร 

536.00 209.00 0.00 0.00 % 0.00 
   

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 0.00 1,062.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00    
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 536.00 3,771.00 20,000.00     20,000.00    

หมวดภาษีจัดสรร                
     ภาษีรถยนต์ 282,697.04 241,772.50 310,000.00 5.00 % 325,500.00    
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     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. 
กำหนดแผนฯ 

9,530,571.32 8,854,346.91 9,990,000.00 5.00 % 10,489,500.00 
   

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. 
จัดสรรรายได้ฯ 

1,354,172.35 1,359,372.32 1,896,000.00 5.00 % 1,990,800.00 
   

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 218,669.78 29,742.77 40,000.00 62.50 % 65,000.00    
     ภาษีสรรพสามิต 3,217,224.92 2,796,028.89 3,498,000.00 5.00 % 3,672,900.00    
     ค่าภาคหลวงและ
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วย
ป่าไม ้

4,406.00 11,866.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

   
     ค่าภาคหลวงแร ่ 24,743.66 23,271.72 35,500.00 0.00 % 35,500.00    
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม 28,375.91 24,838.65 35,000.00 1.43 % 35,500.00    
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิ
และนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

829,854.00 422,527.00 884,000.00 5.00 % 928,200.00 

   
รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,490,714.98 13,763,766.76 16,698,500.00     17,552,900.00    

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                
     เงินอุดหนุนทั่วไป 10,818,708.00 11,203,875.00 14,100,000.00 4.93 % 14,795,600.00    

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,818,708.00 11,203,875.00 14,100,000.00     14,795,600.00    
รวมทุกหมวด 26,486,138.88 25,108,088.55 31,000,000.00     32,550,000.00    
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วนัท่ีพิมพ ์: 25/8/2564  09:49:01 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 

อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  32,550,000   บาท  แยกเป็น 
  

รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร รวม 62,000 บาท 
  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 35,000 บาท 

    
ประมาณการตามที่คาดว่าจะเก็บได้ เนื่องจากคาดว่าจะดำเนินการจัดเก็บ
ได้ในปีงบประมาณนี้ 

  

  ภาษีป้าย จำนวน 27,000 บาท 

    
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะดำเนินการจัดเก็บได้
ในปีงบประมาณนี้ โดยพิจารณาจากงบประมาณท่ีเก็บได้ในปีที่ผ่านมา 

  

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 19,500 บาท 
  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 1,500 บาท 

    
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณนี้ โดยพิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา 

  

  ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จำนวน 1,200 บาท 

    
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะดำเนินการจัดเก็บได้
ในปีงบประมาณนี้ โดยพิจารณาจากงบประมาณท่ีเก็บได้ในปีที่ผ่านมา 

  

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 2,000 บาท 

    
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะดำเนินการจัดเก็บได้
ในปีงบประมาณนี้ โดยพิจารณาจากงบประมาณท่ีเก็บได้ในปีที่ผ่านมา 

  

  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1,800 บาท 

    
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะดำเนินการจัดเก็บได้
ในปีงบประมาณนี้ โดยพิจารณาจากงบประมาณท่ีเก็บได้ในปีที่ผ่านมา 

  

  ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 5,000 บาท 

    
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณนี้ โดยพิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา 

  

  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 1,000 บาท 

    
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณนี้ โดยพิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา 

  

  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 2,000 บาท 

    
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณนี้ โดยพิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา 
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ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ จำนวน 5,000 บาท 

    
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณนี้ โดยพิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา 

  

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 100,000 บาท 
  ดอกเบี้ย จำนวน 100,000 บาท 

    
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะดำเนินการจัดเก็บได้
ในปีงบประมาณนี้ โดยพิจารณาจากงบประมาณท่ีเก็บได้ในปีที่ผ่านมา 

  

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 20,000 บาท 
  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จำนวน 20,000 บาท 

    
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะดำเนินการจัดเก็บได้
ในปีงบประมาณนี้ โดยพิจารณาจากงบประมาณท่ีเก็บได้ในปีที่ผ่านมา          

  

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,552,900 บาท 
  ภาษีรถยนต์ จำนวน 325,500 บาท 

    
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณนี้ โดยพิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา      

  

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 10,489,500 บาท 

    
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณนี้ โดยพิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา      

  

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จำนวน 1,990,800 บาท 

    
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณนี้ โดยพิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา      

  

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 65,000 บาท 

    
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณนี้ โดยพิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา      

  

  ภาษีสรรพสามิต จำนวน 3,672,900 บาท 

    
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณนี้ โดยพิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา      

  

  ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จำนวน 10,000 บาท 

    
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณนี้ โดยพิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา      

  

  ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 35,500 บาท 

    
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณนี้ โดยพิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา   
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ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 35,500 บาท 

    
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณนี้ โดยพิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา    

 
 

  

  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 928,200 บาท 

    
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณนี้ โดยพิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา      

  

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 14,795,600 บาท 
  เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 14,795,600 บาท 

    

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทำ ประมาณการรับใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอน จำนวน 4,809,910 บาท 
2. เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 9,985,690  บาท แยกเป็น    
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 153,000 บาท 
- ค่าหนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ์การเรียน , ค่าเครื่องแบบนักเรียน , ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 63,280 บาท 
- ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 574,860 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 463,050 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่คำบลห้วยแอ่ง จำนวน 882,000 บาท 
- เงินเดือนสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 626,500 บาท 
- เงินวิทยฐานะ 42,000 บาท   
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 167,400 บาท 
- เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 10,000 บาท 
- เงินประกันสังคมของพนักงานจ้าง จำนวน 8,000 บาท 
- เงินค่าตอบแทนช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท 
- เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 1,185,600 บาท 
- เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 150,000 บาท 
- เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   จำนวน 5,300,000 บาท 
- เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข จำนวน 200,000 บาท 
- เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า จำนวน 5,000 บาท 
- เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบ้า จำนวน 5,000 บาท 
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 140,000 บาท 
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วนัท่ีพิมพ ์: 25/8/2564  09:51           

         
 

               
 

                

รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 

อำเภอเมืองมหาสารคาม    จังหวัดมหาสารคาม 
        

                
  รายจ่ายจริง ประมาณการ    

  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565    
แผนงานงบกลาง                
งบกลาง                
  งบกลาง                
  งบกลาง                
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 35,646 32,990 40,000 50 % 60,000    
    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 1,660 1,560 5,000 -40 % 3,000    
    เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 20,000 -100 % 0    
    เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 4,336,900 4,134,300 5,024,400 5.49 % 5,300,000    
    เบี้ยยังชีพความพิการ 1,099,200 1,113,600 1,243,200 -4.63 % 1,185,600    
    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 114,000 117,500 150,000 0 % 150,000    
    เงินสำรองจ่าย 352,084 542,157 300,000 0 % 300,000    
    รายจ่ายตามข้อผูกพัน                

      
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 

0 0 0 100 % 355,088 
   

      เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 0 100 % 20,000    

      
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วย
แอ่ง 

0 20,000 0 0 % 0 
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

 
80,000 

 
80,000 

 
80,000 

 
0 

 
% 

 
80,000 

  

    
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

161,000 169,550                338,000      -100 %  0 
   

รวมงบกลาง 6,180,490 6,211,657 7,200,600     7,453,688    
รวมงบกลาง 6,180,490 6,211,657 7,200,600     7,453,688    
รวมงบกลาง 6,180,490 6,211,657 7,200,600     7,453,688    

รวมแผนงานงบกลาง 6,180,490 6,211,657 7,200,600     7,453,688    
แผนงานบริหารงานทั่วไป                
งานบริหารทั่วไป                
  งบบุคลากร                
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                

    
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 5,520 9,213.04 % 514,080 
   

    ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก 0 0 42,120 0 % 42,120    
    ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 0 42,120 0 % 42,120    

    
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิารส่วนตำบล 

0 0 86,400 0 % 86,400 
   

    
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,811,148 1,737,754 1,756,400 7.4 % 1,886,400 
   

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,811,148 1,737,754 1,932,560     2,571,120    
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,552,660 3,239,367 3,336,090 6.59 % 3,555,840    
    เงินประจำตำแหน่ง 113,016 133,000 158,000 6.33 % 168,000    
    ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 186,960 197,940 218,280 5 % 229,200    
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 252,415 227,910 348,600 8.09 % 376,800    
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 

 
29,890 

 
21,510 

 
33,000 

 
9.09 

 
% 

 
36,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 3,134,941 3,819,727 4,093,970     4,365,840    
รวมงบบุคลากร 4,946,089 5,557,481 6,026,530     6,936,960    

  งบดำเนินงาน                
  ค่าตอบแทน                

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 339,650 267,100 -62.56 % 100,000 
   

    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0 9,200 10,000 0 % 10,000    
    ค่าเช่าบ้าน 235,677 371,062 400,000 9.5 % 438,000    
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร                
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 5,000    

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 

0 0 0 100 % 25,000 
   

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 15,082 10,700 25,000 -100 % 0    
รวมค่าตอบแทน 250,759 730,612 702,100     578,000    

  ค่าใช้สอย                
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ                
      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 307,558.75 294,961.17 400,000 -12.5 % 350,000    
    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 20,250 23,220 50,000 0 % 50,000    

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 98,168 151,336 200,000 -65 % 70,000    
      ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0 0 500,000 0 % 500,000    
      ค่าต่อสัญญาเว็บไซด ์ 7,000 7,000 8,000 -100 % 0    

      
 
 
 

 
0 

 
0 

 
30,000 

 
-33.33 

 
% 

 
20,000 
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โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม  จริยธรรม 
พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และ
พนักงานจ้าง อบต.ห้วยแอ่ง 

      โครงการวันท้องถิ่นไทย 0 2,000 2,000 400 % 10,000    

      
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้าง
ความผูกพันในองค์กร  เพื่อพัฒนาการ
บริหารงานและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 

0 0 10,000 0 % 10,000 

   

      

โครงการส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมองค์กร 
(OD) ของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู 
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 
2562 

198,650 0 0 0 % 0 

   

      

โครงการเสรมิสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กร   
หรือ OD เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบล  
ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด อบต.ห้วยแอง่ 

0 0 100,000 0 % 100,000 

   

      
โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดจิิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น 
เพื่อปรับเปลีย่นเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

0 0 10,000 0 % 10,000 

   

      
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย  
ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับคณุธรรม  
จริยธรรม  และธรรมาภิบาล 

0 0 10,000 0 % 10,000 

   
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 80,020 54,797 144,000 -30.56 % 100,000    

รวมค่าใช้สอย 711,646.75 533,314.17 1,464,000     1,230,000    
  ค่าวัสดุ                
    วัสดุสำนักงาน 113,077.45 154,109 160,000 -6.25 % 150,000    
    วัสดุงานบ้านงานครัว 9,435 0 10,000 100 % 20,000    
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 90,000 80,000 120,000 25 % 150,000    
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    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 9,690 30,300 27,500 -27.27 % 20,000    
รวมค่าวัสดุ 222,202.45 264,409 317,500     340,000    

  ค่าสาธารณูปโภค                
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 8,000    
    ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 8,000    

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0     16,000    
รวมงบดำเนินงาน 1,184,608.2 1,528,335.17 2,483,600     2,164,000    

  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ์                
    ครุภณัฑ์สำนักงาน                
      เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร 0 0 0 100 % 6,000    
      เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 0 0 408,500 -100 % 0    
      เครื่องเสยีงแบบเคลื่อนที่(ล้อลาก) 0 0 0 100 % 9,900    
      ชุดโต๊ะทำงานผูบ้ริหาร 0 0 13,000 0 % 13,000    
      ชุดไมโครโฟนสำหรับติดตั้งในห้องประชุม 0 0 0 100 % 50,000    
      ตู้เก็บเอกสาร 0 0 10,000 140 % 24,000    
    ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                
      รถบรรทุก(ดเีซล)  ขนาด 1 ตัน 0 0 1,025,000 -100 % 0    
    ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว                
      ตู้เย็น 0 0 0 100 % 8,500    
      ถังต้มน้ำไฟฟ้า 0 0 0 100 % 3,400    
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                

      
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สำหรบังาน
ประมวลผล 

0 22,000 22,000 0 % 22,000 
   

      เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊ 22,000 0 0 0 % 0    
      เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก 0 0 4,300 -100 % 0    

รวมค่าครุภัณฑ์ 22,000 22,000 1,482,800     136,800    
รวมงบลงทุน 22,000 22,000 1,482,800     136,800    
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  งบเงินอุดหนุน                
  เงินอุดหนุน                
    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                

      
อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบตักิารร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

25,000 25,000 25,000 -20 % 20,000 

   
รวมเงินอุดหนุน 25,000 25,000 25,000     20,000    

รวมงบเงินอุดหนุน 25,000 25,000 25,000     20,000    
  งบรายจ่ายอื่น                
  รายจ่ายอื่น                
    รายจ่ายอื่น                

      
ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบ 

0 0 25,000 -100 % 0 
   

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 25,000     0    
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 25,000     0    

รวมงานบริหารทั่วไป 6,177,697.2 7,132,816.17 10,042,930     9,257,760    
งานบริหารงานคลัง                
  งบบุคลากร                
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 904,230 1,217,460 1,354,000 5.35 % 1,426,440    

    
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรอืพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

0 14,200 15,900 -24.53 % 12,000 
   

    เงินประจำตำแหน่ง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000    
    ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 205,380 216,420 236,640 4.92 % 248,280    

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,151,610 1,490,080 1,648,540     1,728,720    
รวมงบบุคลากร 1,151,610 1,490,080 1,648,540     1,728,720    

  งบดำเนินงาน                
  ค่าตอบแทน                
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ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

9,200 18,550 0 100 % 50,000 
   

    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 100 % 10,000    
    ค่าเช่าบ้าน 89,300 91,000 98,000 -48.98 % 50,000    
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร                

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 

0 0 0 100 % 50,000 
   

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 6,250 13,630 34,000 -100 % 0    
รวมค่าตอบแทน 104,750 123,180 137,000     160,000    

  ค่าใช้สอย                
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ                
      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 400 0 0 0 % 0    
      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 10,000    
    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 0 0 5,000 100 % 10,000    

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 45,511 102,144 85,000 -52.94 % 40,000    

      
โครงการจดัทำแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

0 300,000 0 0 % 0 
   

      
โครงการพัฒนา/ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษี 

0 3,000 5,000 100 % 10,000 
   

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 700 2,650 7,000 328.57 % 30,000    
รวมค่าใช้สอย 46,611 407,794 102,000     100,000    

  ค่าวัสดุ                
    วัสดุสำนักงาน 0 14,230 0 100 % 50,000    
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0 0 0 100 % 10,000    

รวมค่าวัสดุ 0 14,230 0     60,000    
  ค่าสาธารณูปโภค                
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    ค่าไฟฟ้า 183,926.79 230,821.33 185,000 40.54 % 260,000    
    ค่าน้ำประปา คา่น้ำบาดาล 4,127 5,293 10,000 0 % 10,000    
    ค่าบริการไปรษณีย ์ 0 1,845 5,000 200 % 15,000    
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 33,060.9 33,770.81 42,000 19.05 % 50,000    

รวมค่าสาธารณูปโภค 221,114.69 271,730.14 242,000     335,000    
รวมงบดำเนินงาน 372,475.69 816,934.14 481,000     655,000    

  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ์                
    ครุภณัฑ์สำนักงาน                
      เก้าอี้ทำงาน 0 0 0 100 % 2,200    
      จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร         13,500 0 0 0 % 0    
      ตู้เก็บเอกสาร 0 13,500 15,000 10 % 16,500    
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                

      
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 

0 22,000 0 0 % 0 
   

      
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สำหรบังาน
ประมวลผล 

0 22,000 0 100 % 22,000 
   

รวมค่าครุภัณฑ์ 13,500 57,500 15,000     40,700    
รวมงบลงทุน 13,500 57,500 15,000     40,700    

รวมงานบริหารงานคลัง 1,537,585.69 2,364,514.14 2,144,540     2,424,420    
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน                
  งบบุคลากร                
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 180,720    

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 0     180,720    
รวมงบบุคลากร 0 0 0     180,720    

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0     180,720    
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,715,282.89 9,497,330.31 12,187,470     11,862,900    
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน                
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                
  งบดำเนินงาน                
  ค่าตอบแทน                

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

75,600 56,100 144,000 -44.44 % 80,000 
   

รวมค่าตอบแทน 75,600 56,100 144,000     80,000    
  ค่าใช้สอย                
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ                
      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 576,000    

      
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของพนักงานกู้
ชีพ 

490,000 523,800 550,000 -100 % 0 
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ประจำตำบล (EMS) 

0 0 0 100 % 20,000 
   

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องแต่งกายชุด
ปฏิบัติการสมาชิก อปพร. 

0 0 0 100 % 50,000 
   

      โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ 0 0 0 100 % 50,000    
      โครงการฝึกอบรมทบทวน  อปพร. 0 0 0 100 % 30,000    
      โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย 37,400 0 20,000 50 % 30,000    

      
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตัิเหตุ
ในช่วงเทศกาล 

90,190 45,040 76,000 -34.21 % 50,000 
   

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 56,180 0 5,000 100 % 10,000    
รวมค่าใช้สอย 673,770 568,840 651,000     816,000    

  ค่าวัสดุ                
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 0 47,130 50,000 0 % 50,000    
    วัสดุอื่น 0 0 30,000 0 % 30,000    
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รวมค่าวัสดุ 0 47,130 80,000     80,000    
รวมงบดำเนินงาน 749,370 672,070 875,000     976,000    

  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ์                
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                

      
คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊กสำหรับงานประมวลผล 
จำนวน 1 เครื่อง 

0 22,000 0 0 % 0 
   

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 22,000 0     0    
รวมงบลงทุน 0 22,000 0     0    

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 749,370 694,070 875,000     976,000    
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 749,370 694,070 875,000     976,000    

แผนงานการศึกษา                
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                
  งบบุคลากร                
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 326,435 346,020 385,500 4.47 % 402,720    
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 81,000 33.33 % 108,000    
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 9,000 33.33 % 12,000    

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 326,435 346,020 475,500     522,720    
รวมงบบุคลากร 326,435 346,020 475,500     522,720    

  งบดำเนินงาน                
  ค่าตอบแทน                
    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000    

รวมค่าตอบแทน 0 0 5,000     5,000    
  ค่าใช้สอย                
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ                
      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 474,000 433,563 420,000 22.14 % 513,000    
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 22,788 19,136 30,000 -33.33 % 20,000    
      โครงการที่อ่านหนังสือประจำหมูบ่้าน 0 0 0 100 % 15,000    
      โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 29,750 29,750 0 100 % 50,000    
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 16,000 0 10,000 0 % 10,000    

รวมค่าใช้สอย 542,538 482,449 460,000     608,000    
  ค่าวัสดุ                
    วัสดุกีฬา 0 0 20,000 0 % 20,000    
    วัสดุอื่น 4,550 0 0 0 % 0    

รวมค่าวัสดุ 4,550 0 20,000     20,000    
  ค่าสาธารณูปโภค                
    ค่าไฟฟ้า 11,484.82 9,183.59 15,000 0 % 15,000    
    ค่าน้ำประปา คา่น้ำบาดาล 2,060 2,489 3,000 0 % 3,000    

รวมค่าสาธารณูปโภค 13,544.82 11,672.59 18,000     18,000    
รวมงบดำเนินงาน 560,632.82 494,121.59 503,000     651,000    

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 887,067.82 840,141.59 978,500     1,173,720    
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                
  งบบุคลากร                
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 515,480 546,600 605,280 3.51 % 626,500    
    เงินวิทยฐานะ 38,500 42,000 42,000 0 % 42,000    
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 136,360 141,640 153,840 8.81 % 167,400    
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 22,735 17,780 12,000 -16.67 % 10,000    

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 713,075 748,020 813,120     845,900    
รวมงบบุคลากร 713,075 748,020 813,120     845,900    

  งบดำเนินงาน                
  ค่าตอบแทน                
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    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร                

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 

0 0 0 100 % 10,000 
   

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 4,700 5,530 10,000 -100 % 0    
รวมค่าตอบแทน 4,700 5,530 10,000     10,000    

  ค่าใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      
โครงการตรวจสุขภาพเด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

0 0 0 100 % 20,000 
   

      
โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

0 0 0 100 % 20,000 
   

      
โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

9,425 9,345 10,000 -100 % 0 
   

      
โครงการส่งเสริมการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้
ชุมชนเพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

0 0 0 100 % 20,000 
   

      
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรยีนการสอน) 

0 0 0 100 % 153,000 
   

      
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรยีนการสอน) 

110,500 119,000 130,900 -100 % 0 
   

      

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ์    
การเรยีน , ค่าเครื่องแบบนักเรียน , ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

0 0 0 100 % 63,280 

   

      

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การ
เรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรยีน, ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

40,480 67,800 54,390 -100 % 0 

   



31 

 

      
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) 

266,000 281,000 377,300 -100 % 0 
   

      
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) 

0 0 0 100 % 463,050 
   

      

โครงการให้ความรูผู้้ปกครองนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวกับการป้องกัน    
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 

0 0 0 100 % 20,000 

   
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 50,000 -40 % 30,000    

รวมค่าใช้สอย 426,405 477,145 622,590     789,330    
  ค่าวัสดุ                

    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 5,000 11,497.2 % 579,860 
   

    ค่าอาหารเสรมิ (นม) 485,011.74 305,906.98 444,600 -100 % 0    
รวมค่าวัสดุ 485,011.74 305,906.98 449,600     579,860    

รวมงบดำเนินงาน 916,116.74 788,581.98 1,082,190     1,379,190    
  งบเงินอุดหนุน                
  เงินอุดหนุน                
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ                

      

อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวนั)     
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(สพฐ.) 

0 0 0 100 % 882,000 

   

      

อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวนั)  
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(สพฐ.) 

649,000 493,360 688,000 -100 % 0 

   
รวมเงินอุดหนุน 649,000 493,360 688,000     882,000    

รวมงบเงินอุดหนุน 649,000 493,360 688,000     882,000    
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รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,278,191.74 2,029,961.98 2,583,310     3,107,090    
รวมแผนงานการศึกษา 3,165,259.56 2,870,103.57 3,561,810     4,280,810    

แผนงานสาธารณสุข                
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                
  งบบุคลากร                
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 342,840 366,060 402,700 4.95 % 422,640    
    เงินประจำตำแหน่ง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000    

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 384,840 408,060 444,700     464,640    
รวมงบบุคลากร 384,840 408,060 444,700     464,640    

  งบดำเนินงาน                
  ค่าตอบแทน                

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 72,000 94.44 % 140,000 
   

    ค่าเบี้ยประชุม 0 0 500 0 % 500    
    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0 0 500 100 % 1,000    
    ค่าเช่าบ้าน 44,000 55,000 60,000 0 % 60,000    
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร                

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 

0 0 0 100 % 5,000 
   

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 0 0 8,000 -100 % 0    
    เงินช่วยเหลือบุตร 0 0 500 -100 % 0    

รวมค่าตอบแทน 44,000 55,000 141,500     206,500    
  ค่าใช้สอย                
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ                
      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 20,000    
      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 60,000 -100 % 0    
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,996 10,284 20,000 0 % 20,000    

      
โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน"หมู่บ้านสะอาดระดับตำบลห้วยแอ่ง" 

31,050 0 0 0 % 0 
   

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 5,000 0 % 5,000    
รวมค่าใช้สอย 42,046 10,284 85,000     45,000    

  ค่าวัสดุ                
    วัสดุงานบ้านงานครัว 42,820 0 0 0 % 0    
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 97,180 72,000 100,000 0 % 100,000    
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0 0 2,000 0 % 2,000    

รวมค่าวัสดุ 140,000 72,000 102,000     102,000    
  ค่าสาธารณูปโภค                
    ค่าบริการไปรษณีย ์ 0 0 500 -100 % 0    

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 500     0    
รวมงบดำเนินงาน 226,046 137,284 329,000     353,500    

  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ์                
    ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว                
      ตู้เย็นเก็บวัคซีนควบคุมอุณหภมู ิ 11,990 0 0 0 % 0    

รวมค่าครุภัณฑ์ 11,990 0 0     0    
รวมงบลงทุน 11,990 0 0     0    

  งบเงินอุดหนุน                
  เงินอุดหนุน                
    เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                

      
เงินอุดหนุนการดำเนินงานโครงการตามแนว
พระราชดำริและสนับสนุนการพัฒนางานด้าน

0 0 0 100 % 200,000 
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ศูนย์สาธารณสุขมลูฐานประจำหมูบ่้าน 
(ศสมช.) 

      
เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพษิสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานฯ 

0 0 10,000 -50 % 5,000 

   

      

เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมลูจำนวนสัตว์
และขึ้นทะเบยีนสตัว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานฯ 

0 0 5,000 0 % 5,000 

   

      
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำรดิ้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 1-10 

200,000 200,000 200,000 -100 % 0 
   

รวมเงินอุดหนุน 200,000 200,000 215,000     210,000    
รวมงบเงินอุดหนุน 200,000 200,000 215,000     210,000    

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 822,876 745,344 988,700     1,028,140    
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                
  งบดำเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ                
      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 20,000    

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      
โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นสวย ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรตฯิ 

30,000 0 0 0 % 0 
   

      โครงการควบคมุป้องกันโรคไข้เลือดออก 0 0 20,000 -50 % 10,000    

      
โครงการควบคมุโรคติดต่อและโรคระบาด
อุบัติใหม่ เช่น โคว-ิ19 

0 0 20,000 -100 % 0 
   

      
โครงการควบคมุโรคติดต่อและโรคระบาด
อุบัติใหม่ เช่น โควิด-19 

0 0 0 100 % 30,000 
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โครงการจดัทำแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์
ด้านโรคติดต่อ โรคไม่ตดิต่อและโรคระบาด 

18,480 9,240 0 0 % 0 
   

      
โครงการจดัทำแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์
ด้านสิ่งแวดล้อม 

18,480 0 0 0 % 0 
   

      
โครงการดำเนินงานด้านบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย 

0 0 20,000 -50 % 10,000 
   

      
โครงการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ตำบลห้วยแอ่ง  

0 42,431 0 0 % 0 
   

      
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำดา้นการ
ส่งเสริมสุขภาพประจำหมู่บา้น 

0 0 20,000 -50 % 10,000 
   

      
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า 

0 8,570 10,000 0 % 10,000 
   

      
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 
(COVID -19) 

0 12,554 0 0 % 0 

   

      
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และ
โรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์ 

15,045 0 10,000 0 % 10,000 
   

รวมค่าใช้สอย 82,005 72,795 100,000     100,000    
รวมงบดำเนินงาน 82,005 72,795 100,000     100,000    

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 82,005 72,795 100,000     100,000    
รวมแผนงานสาธารณสุข 904,881 818,139 1,088,700     1,128,140    

แผนงานสังคมสงเคราะห ์                
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์                
  งบบุคลากร                
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 748,980 791,880 868,500 4.43 % 906,960    
    เงินประจำตำแหน่ง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000    
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 224,880 233,520 252,600 1.66 % 256,800    
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รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,015,860 1,067,400 1,163,100     1,205,760    
รวมงบบุคลากร 1,015,860 1,067,400 1,163,100     1,205,760    

  งบดำเนินงาน                
  ค่าตอบแทน                

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 9,450 0 0 % 0 
   

    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0    
    ค่าเช่าบ้าน 93,000 107,000 144,000 0 % 144,000    
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร                

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 

0 0 0 100 % 10,000 
   

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 1,400 1,400 10,000 -100 % 0    
รวมค่าตอบแทน 94,400 117,850 159,000     154,000    

  ค่าใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 8,996 9,148 30,000 -33.33 % 20,000    
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 4,000 856 5,000 0 % 5,000    

รวมค่าใช้สอย 12,996 10,004 35,000     25,000    
รวมงบดำเนินงาน 107,396 127,854 194,000     179,000    

  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ์                
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                

      
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรบังาน
ประมวลผล 

0 0 0 100 % 22,000 
   

      
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

0 0 0 100 % 4,300 
   

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0     26,300    
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รวมงบลงทุน 0 0 0     26,300    
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 1,123,256 1,195,254 1,357,100     1,411,060    

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                
  งบดำเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      
โครงการเตรยีมความพร้อมก่อนเขา้สู่วัย
ผู้สูงอาย ุ

0 30,000 20,000 -50 % 10,000 
   

      
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตร/ีกลุม่อาชีพ 

0 30,000 30,000 -66.67 % 10,000 
   

      
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุม่อาชีพและผู้นำชุมชนตำบลห้วย
แอ่ง 

9,500 0 0 0 % 0 

   
      โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้สงูอายุ 0 30,000 10,000 50 % 15,000    

      
โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพผลติภณัฑ์สินค้า
ชุมชน 

0 30,000 30,000 -33.33 % 20,000 
   

      
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน 
ตำบลห้วยแอ่ง 

0 0 10,000 -100 % 0 
   

      
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
ตำบลห้วยแอ่ง 

0 0 0 100 % 20,000 
   

      โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 0 0 30,000 -33.33 % 20,000    

      
โครงการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตำบล
ห้วยแอ่ง ปีงบประมาณ 2562 

29,000 0 0 0 % 0 

   
      โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวอยู่ดีมีสุข 0 0 0 100 % 10,000    

      
โครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ในชุมชน 

0 0 30,000 -66.67 % 10,000 
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูส้งูอายุและ
สืบสานประเพณ ี

0 0 40,000 -50 % 20,000 
   

      
โครงการอบรมส่งเสรมิการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุโรงเรียนผูสู้งอาย ุ

0 0 20,000 -25 % 15,000 
   

      
โครงการอบรมส่งเสรมิอาชีพผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

0 0 15,000 33.33 % 20,000 
   

      
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ ด้าน
สวัสดิการและกิจกรรมรดน้ำขอพรผูสู้งอายุ 

39,940 0 0 0 % 0 
   

รวมค่าใช้สอย 78,440 120,000 235,000     170,000    
รวมงบดำเนินงาน 78,440 120,000 235,000     170,000    

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 78,440 120,000 235,000     170,000    
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,201,696 1,315,254 1,592,100     1,581,060    

แผนงานเคหะและชมุชน                
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน                
  งบบุคลากร                
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 616,260 603,860 649,800 -100 % 0    
    เงินประจำตำแหน่ง 0 7,000 42,000 -100 % 0    
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 155,650 161,950 175,920 -100 % 0    
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 3,770 275 0 0 % 0    

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 775,680 773,085 867,720     0    
รวมงบบุคลากร 775,680 773,085 867,720     0    

  งบดำเนินงาน                
  ค่าตอบแทน                

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 4,700 20,000 -100 % 0 
   

    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0    
    ค่าเช่าบ้าน 49,790 58,000 48,000 -100 % 0    
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    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร                
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 0 0 10,000 -100 % 0    

รวมค่าตอบแทน 49,790 62,700 83,000     0    
  ค่าใช้สอย                
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ                
      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 84,000 0 0 0 % 0    
      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 174,600 186,000 -100 % 0    

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 12,720 17,388 19,200 -100 % 0    
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 165,800 19,500 100,000 -100 % 0    

รวมค่าใช้สอย 262,520 211,488 305,200     0    
  ค่าวัสดุ                
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 49,760 54,980 60,000 -100 % 0    
    วัสดุก่อสร้าง 0 0 20,000 -100 % 0    

รวมค่าวัสดุ 49,760 54,980 80,000     0    
รวมงบดำเนินงาน 362,070 329,168 468,200     0    

  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ์                
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                

      
 เครื่องคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ก สำหรบังาน
ประมวลผล 

0 0 22,000 -100 % 0 
   

      
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  

0 0 4,300 -100 % 0 
   

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 26,300     0    
รวมงบลงทุน 0 0 26,300     0    

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,137,750 1,102,253 1,362,220     0    
งานไฟฟ้าและประปา                
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  งบเงินอุดหนุน                
  เงินอุดหนุน                
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ                

      
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดมหาสารคามเพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 2  

0 0 200,000 -100 % 0 
   

      
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดมหาสารคามเพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 4 

0 0 111,000 -100 % 0 
   

      
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดมหาสารคามเพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 8 

0 0 200,000 -100 % 0 
   

รวมเงินอุดหนุน 0 0 511,000     0    
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 511,000     0    

รวมงานไฟฟ้าและประปา 0 0 511,000     0    
รวมแผนงานเคหะและชมุชน 1,137,750 1,102,253 1,873,220     0    

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                
งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน                
  งบดำเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      
โครงการจดัเวทีประชาคมหมู่บา้น/ตำบล เพื่อ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 10,000 
   

      
โครงการจดัเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน/
ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

0 0 15,000 -100 % 0 
   

      
โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
อย่างยั่งยืน 

0 0 20,000 -100 % 0 
   

      
โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
อย่างยั่งยืน 

0 0 0 100 % 20,000 
   

      โครงการปกป้องสถาบัน 0 177,340 60,000 -100 % 0    
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      โครงการปกป้องสถาบันสำคญัของชาติ 0 0 0 100 % 50,000    
      โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน 0 0 0 100 % 10,000    
      โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน 0 0 20,000 -100 % 0    

      

โครงการอบรมศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พนักงาน ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารสว่นตำบล
ห้วยแอ่ง 

0 0 0 100 % 50,000 

   

      
โครงการอบรมศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร/สมาชิก อบต./พนักงานส่วนตำบล 
ของ อปท. 

146,770 0 180,000 -100 % 0 

   
รวมค่าใช้สอย 146,770 177,340 295,000     140,000    

รวมงบดำเนินงาน 146,770 177,340 295,000     140,000    
รวมงานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน 146,770 177,340 295,000     140,000    

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 146,770 177,340 295,000     140,000    
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ                
งานกีฬาและนันทนาการ                
  งบดำเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      
โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป ต้านยาเสพตดิ 

48,920 0 30,000 -100 % 0 
   

      
โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป ต้านยาเสพตดิ 

0 0 0 100 % 100,000 
   

      โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาแอโรบิค 0 0 0 100 % 15,000    
รวมค่าใช้สอย 48,920 0 30,000     115,000    

รวมงบดำเนินงาน 48,920 0 30,000     115,000    
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รวมงานกีฬาและนันทนาการ 48,920 0 30,000     115,000    
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                
  งบดำเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 0 0 0 100 % 20,000    
      โครงการสืบสานประเพณีบญุบั้งไฟ  24,985 0 0 0 % 0    

      
โครงการสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีบญุ
บั้งไฟ 

0 0 100,000 -100 % 0 
   

      
โครงการสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีบญุ
บั้งไฟ 

0 0 0 100 % 150,000 
   

รวมค่าใช้สอย 24,985 0 100,000     170,000    
รวมงบดำเนินงาน 24,985 0 100,000     170,000    

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 24,985 0 100,000     170,000    
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว                
  งบดำเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      
โครงการสนับสนุนและจดัให้มสีิ่งอำนวยความ
สะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ศาลปู่ตา    
เกาะลอยกดุโด 

0 0 0 100 % 50,000 

   
รวมค่าใช้สอย 0 0 0     50,000    

รวมงบดำเนินงาน 0 0 0     50,000    
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว 0 0 0     50,000    

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 73,905 0 130,000     335,000    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                
  งบบุคลากร                
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 656,160    
    เงินประจำตำแหน่ง 0 0 0 100 % 42,000    
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 183,960    

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 0     882,120    
รวมงบบุคลากร 0 0 0     882,120    

  งบดำเนินงาน                
  ค่าตอบแทน                

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 20,000 
   

    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000    
    ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 48,000    
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร                

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 

0 0 0 100 % 20,000 
   

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     93,000    
  ค่าใช้สอย                
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ                
      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 210,000    

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000    
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 100,000    

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     330,000    
  ค่าวัสดุ                
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0 0 0 100 % 100,000    
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    วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 100 % 20,000    
รวมค่าวัสดุ 0 0 0     120,000    

รวมงบดำเนินงาน 0 0 0     543,000    
  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ์                
    ครุภณัฑ์สำนักงาน                
      ตู้เหล็ก 0 0 0 100 % 11,800    
    ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                
      เครื่องตรวจคณุภาพน้ำ 0 0 0 100 % 10,000    

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0     21,800    
รวมงบลงทุน 0 0 0     21,800    

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0     1,446,920    
งานก่อสร้าง                
  งบดำเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ                

      
ค่าจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ
บุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่ง    
สิ่งก่อสร้าง 

0 0 0 100 % 10,000 

   

      
ค่าจ้างออกแบบ ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล 
หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มา    
ซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

0 0 0 100 % 10,000 

   
รวมค่าใช้สอย 0 0 0     20,000    

รวมงบดำเนินงาน 0 0 0     20,000    
  งบลงทุน                
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 1 บ้านดอนไฮ 

0 0 0 100 % 300,000 
   

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 10 บ้านโสทอน 

0 0 0 100 % 60,000 
   

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 3 บ้านโด 

0 0 0 100 % 420,000 
   

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 6 บ้านหมากหญ้า 

0 0 0 100 % 300,000 
   

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 9 บ้านห้วยแอ่ง 

0 0 0 100 % 300,000 
   

      
โครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5 บ้านโคกล่าม 

0 0 0 100 % 300,000 
   

      
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนำ้ หมู่ที่ 4 
บ้านท่างาม 

0 0 0 100 % 300,000 
   

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                
      ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 0 0 50,000 -100 % 0    

      
โครงการก่อสร้าง และปรับปรุงซ่อมแซมลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 

0 0 200,000 -100 % 0 

   

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 6 บ้านหมากหญ้า 

0 0 200,000 -100 % 0 
   

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนเลียบคลองชลประทาน 5LL หมู่ที่ 1 
บ้านดอนไฮ 

0 0 200,000 -100 % 0 

   

  
  

  
  

  
  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
แยกบ้านนายประไมล์-ลำห้วยแอ่ง หมู่ที่ 4 
บ้านท่างาม 
 
 

0 0 89,000 -100 % 0    
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โครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนรอบหมู่บ้าน  หมู่ที่ 5 บ้านโคกล่าม 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

200,000 

 
 

-100 

 
 

% 

 
 

0 

      
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้าน หมู่ที่ 
7 บ้านท่าสำราญ 

0 0 0 100 % 300,000 
   

      
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสรมิเหล็ก
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านโสทอน 

0 0 100,000 -100 % 0 
   

      
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสรมิเหล็ก
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านโด 

0 0 100,000 -100 % 0 
   

      
โครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาแพง 

0 0 0 100 % 300,000 
   

      
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินลูกรัง  
หมู่ที่ 10 บ้านโสทอน 

0 0 100,000 -100 % 0 
   

      
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินลูกรัง 
หมู่ที่ 3 บ้านโด 

0 0 100,000 -100 % 0 
   

      
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายกติติ   คำทุย-นายพลู  โสก
ชาตรี หมู่ที่ 9 บ้านห้วยแอ่ง 

0 0 200,000 -100 % 0 

   

      
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก
จากหอประปา-บ้านนายสมประสงค์ หมู่ที่ 7 
บ้านท่าสำราญ 

0 0 200,000 -100 % 0 

   
      เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(K) 0 0 80,000 -100 % 0    
    ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                

      
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8 บ้านโนนแสนสุข 

0 0 0 100 % 300,000 
   

      
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 10 
บ้านโสทอน 

0  0  0  100  %  120,000  
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ค่าชดเชยสญัญาแบบปรับราคาได ้(ค่า K) 

            

   

      
ค่าชดเชยสญัญาแบบปรับราคาค่างาน
ก่อสร้าง (ค่าK) 

0 
  

0 
  

0 
  

     100 
  

% 
  

30,482 
     

    
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

            
   

      
ค่าจ้างออกแบบ ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล 
หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึง่
สิ่งก่อสร้าง 

0 200,000 67,100 -100 % 0 

   
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 200,000 1,886,100     3,030,482    

รวมงบลงทุน 0 200,000 1,886,100     3,030,482    
รวมงานก่อสร้าง 0 200,000 1,886,100     3,050,482    

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 200,000 1,886,100     4,497,402    
แผนงานการเกษตร                
งานส่งเสริมการเกษตร                
  งบบุคลากร                
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 180,000 0 % 180,000    

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 180,000     180,000    
รวมงบบุคลากร 0 0 180,000     180,000    

  งบดำเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลมิพระ
เกียรต ิ

0 30,000 0 0 % 0 
   



48 

 

      

 
 
 
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุม่อาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(ทฤษฎีใหม่) 

 
 

30,000 

 
 

20,000 

 
 

0 

 
 

100 

 
 

% 

 
 

10,000 

   

      
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพืช
สมุนไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

0 30,000 20,000 50 % 30,000 
   

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 3,500 0 5,000 0 % 5,000    
รวมค่าใช้สอย 33,500 80,000 25,000     45,000    

  ค่าวัสดุ                
    วัสดุการเกษตร 0 0 5,000 -100 % 0    

รวมค่าวัสดุ 0 0 5,000     0    
รวมงบดำเนินงาน 33,500 80,000 30,000     45,000    

  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ์                
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                

      
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึก
พิมพ์ 

0 4,300 0 0 % 0 
   

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 4,300 0     0    
รวมงบลงทุน 0 4,300 0     0    

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 33,500 84,300 210,000     225,000    
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                
  งบดำเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลมิพระ
เกียรต ิ

30,000 0 30,000 -33.33 % 20,000 
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โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษาสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

0  

 
 
 

0 

 
 
 

70,000 

 
 
 

-57.14 

 
 
 

% 

 
 
 

30,000    

      
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
วัฒนธรรมวิถีชาวบ้าน 

0 0 0 100 % 20,000 
   

รวมค่าใช้สอย 30,000 0 100,000     70,000    
รวมงบดำเนินงาน 30,000 0 100,000     70,000    

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 30,000 0 100,000     70,000    
รวมแผนงานการเกษตร 63,500 84,300 310,000     295,000    

รวมทุกแผนงาน 21,338,904.45 22,970,446.88 31,000,000     32,550,000    
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วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  09:54:03  
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 

อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,550,000 บาท แยกเป็น  
 แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 7,453,688 บาท 
  งบกลาง รวม 7,453,688 บาท 
   งบกลาง รวม 7,453,688 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้างในอัตรา
ร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่ อบต.จะต้องจ่าย เพ่ือสมทบเงินประกันสังคมของพนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้ 
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง 
2. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 
3. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 ตำแหน่ง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบประกาศ และหนังสือสั่งการ  
(สำนักปลัด) 

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 3,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่
ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทำงาน
ให้แก่นายจ้าง โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี (มกราคม -
ธันวาคม) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป ดังนี้ 
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง 
2. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 
3. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 ตำแหน่ง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบประกาศ และหนังสือสั่งการ   
(สำนักปลัด)  

      

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 5,300,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร 
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
2) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563    
(กองสวัสดิการสังคม) 

   เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 1,185,600 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
2) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563    
(กองสวัสดิการสังคม) 

      

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจาก
ผู้บริหาร   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563   
(กองสวัสดิการสังคม) 

      

   เงินสำรองจ่าย จำนวน 300,000 บาท 

      

  
เพ่ือสำรองจ่าย เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน
หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น และใน 
การช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม 
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563   
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 
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5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.7/ว 6768  
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 7508  
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2120  
ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.3/ว 1375   
ลงวันที่ 8 พฤษภาคน 2563 
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2343  
ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 
(สำนักปลัด) 

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
    เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 355,088 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคำนวณ  ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณ 
การรายรับทุกประเภทประจำปี ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ยกเว้น
พันธบัตร เงินกู ้เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน) โดยใน
ปีงบประมาณ 2565 ได้ประมาณการไว้ที่ 32,550,000 บาท คำนวณ
ได ้ดังนี้ 32,550,000 - 14,795,600 = 17,754,400 x 2/100             
= 355,088 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500   
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
3) กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.5/ว29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.5/ว 6038  
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 31            
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563  
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 

 
จำนวน 

 
20,000 

 
บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยแอ่ง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4295  
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เรื่อง การดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.4/ว 2502  
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองสวัสดิการสังคม) 

      

    เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 80,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อบต. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายจ่าย - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองสาธารณสุข) 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 9,257,760 บาท 
  งบบุคลากร รวม 6,936,960 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 514,080 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล จำนวน 1 อัตราๆ ละ 20,400 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน      
244,800 บาท และเงินค่าตอบแทนรายเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล จำนวน 2 อัตราๆ ละ 11,220  บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็น
เงิน 269,280 บาท      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ  
(สำนักปลัด) 

      

   ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล จำนวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็น
เงิน 21,000 บาท และเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกองค์การ 
บริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 21,120 บาท      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ  
(สำนักปลัด) 

      

   ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล จำนวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็น
เงิน 21,000 บาท และเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล จำนวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 21,120 บาท        
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ  
(สำนักปลัด) 

      

   ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล 

จำนวน 
  

86,400 
  

บาท 
  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล จำนวน 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ  
(สำนักปลัด) 
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน  1,886,400  บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล จำนวน 1 อัตราๆ ละ 11,220 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน    
เป็นเงิน 134,640 บาท      
เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาประธานสภาองค์การบริหารส่วน      
ตำบล จำนวน 1 อัตราๆ ละ 9,180 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน   
เป็นเงิน 110,160 บาท       
เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล       
จำนวน 18 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน      
เป็นเงิน 1,555,200 บาท        
เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวน 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 86,400 บาท      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ  
(สำนักปลัด) 

      

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,365,840 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 3,555,840 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี เงินเลื่อนขั้นประจำปี  
และเงินตกเบิกต่างๆจำนวน 9 อัตรา รวม 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้      
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 ตำแหน่ง 
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 ตำแหน่ง      
(3) หัวหน้าสำนักปลัด จำนวน 1 ตำแหน่ง      
(4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง      
(5) นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ตำแหน่ง      
(6) นิติกร จำนวน 1 ตำแหน่ง      
(7) นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง      
(8) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ตำแหน่ง      
(9) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ  
(สำนักปลัด)       

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 168,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา         
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท 
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   จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท      
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในอัตราเดือนละ3,500 บาท   
   จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท     
3. หัวหน้าสำนักปลัด ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน 
   เป็นเงิน 42,000 บาท  
4. นิติกร ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 36,000 บาท      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ  
(สำนักปลัด)       

   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 229,200 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 12 เดือน รวม 229,200 บาท      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ  
(สำนักปลัด)        

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 376,800 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จำนวน 376,800 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้      
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  
   จำนวน 12 เดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง      
2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
   จำนวน 12 เดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง 
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน 
   จำนวน 12 เดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ  
(สำนักปลัด)     

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 36,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้    
1. เงินเพ่ิมค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
   จำนวน 12,000 บาท       
2. เงินเพ่ิมค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล 
   ขนาดเบา จำนวน 12,000 บาท 
3. เงินเพ่ิมค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 12,000 บาท      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ  
(สำนักปลัด)     
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  งบดำเนินงาน รวม 2,164,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 578,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล  
และพนักงานจ้าง และค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ 
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27       
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ 
เป็นเงินรางวัลประจำปี 
2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน
2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ      
(สำนักปลัด) 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกต ิหรือ วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2409  
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก 
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
(สำนักปลัด)  

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 438,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่จะได้รับ      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562  
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมท 0808.2/ว 5862
ลว 12 ต.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่า 
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เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(สำนักปลัด) 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 25,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 
ของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554      
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายจ่าย - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น   
(สำนักปลัด) 

      

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของผู้บริหารท้องถิ่นตามสิทธิที่ควร 
จะได้รับ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554      
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2560 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายจ่าย - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น   
(สำนักปลัด) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,230,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 350,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้  
1. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและ 
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เผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้าง
เหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา
ฯ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอ่ืนๆ ที่มีความ
จำเป็น รวมเป็นเงิน 62,000 บาท 
2. ค่าจ้างเหมาบริการงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
    2.1 ค่าจ้างเหมาบริการงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา  
รวมเป็นเงิน 96,000 บาท 
    2.2 ค่าจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมในบริเวณท่ีทำ
การองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง จำนวน 1 อัตรา รวมเป็นเงิน 96,000 บาท 
    2.2 ค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณท่ีทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง จำนวน 1 อัตรา รวมเป็นเงิน 96,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ    
(สำนักปลัด) 

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ โดยแยกเป็น     
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 5,000 บาท   
(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้บริหารท้องถิ่นโดยยอดเงินที่ตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่าย
จริงและให้แนบบัญชีลายมือชื่อจำนวนบุคคลและรายงานการประชุม เพ่ือใช้เป็น
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย โดยมีเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการดำเนินงานเป็น
ผู้รับรองการจ่าย จำนวน 35,000 บาท       
ข้อ (1) และ (2) ดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/
ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
ค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จำนวน 10,000 บาท      
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี พระราชพิธี หรือวันสำคัญต่างๆ ของ
ชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายหรือคำสั่งของ
อำเภอ จังหวัด รัฐบาล หรือตามภารกิจอำนาจหน้าที่ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ    
(สำนักปลัด) 
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   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 70,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ  นอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้าง
คนหาบหาม และอ่ืนๆ ในทำนองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงิน
ชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำใน
ราชอาณาจักร รวมถึงค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้
สนามบิน ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สำหรับรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที่จำเป็นใน
การเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ บุคคล
หรือคณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป เพ่ือ
ประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ   
(สำนักปลัด)  

      

    ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จำนวน 500,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแอ่ง ตามท่ีกฎหมายกำหนด อีกท้ังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การ
ณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิก
วุฒิสภา และการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด
สถานที ่ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้า
ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ    
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 2 หน้า 168) 
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    โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม  จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และ

พนักงานจ้าง อบต.ห้วยแอ่ง 
จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเข้าค่ายอบรม
คุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต. 
ห้วยแอ่ง ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุเครื่องเขียน และ
อุปกรณ ์ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของ
สมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 1 หน้า 19) 

      

    โครงการวันท้องถิ่นไทย จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการวันท้องถิ่นไทยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด
สถานที ่ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการทำบุญเลี้ยงพระ ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ ค่าอาหารและน้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 6 หน้า 169) 

      

    โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความผูกพันในองค์กร เพ่ือพัฒนาการ
บริหารงานและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่
สร้างความผูกพันในองค์กร เพ่ือพัฒนาการบริหารงานและสร้างแรงจูงใจในการ
ทำงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ ์ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของ  
สมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 3 หน้า 20) 

      

    
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กร หรือ OD เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด อบต.ห้วยแอ่ง 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาค่านิยม
องค์กรหรือ OD พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด อบต. 
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ห้วยแอ่ง ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ ์ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของ
สมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ    
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 12 หน้า 170) 

    โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
เพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการและบุคลากรเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ ์ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋า  หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของ
สมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ    
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 4 หน้า 20) 

      

    โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ข้อบังคับของกฎหมายที่เก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
กฎหมาย ข้อบังคับของกฎหมายที่เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาล ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ ์ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของ
สมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ    
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 2 หน้า 19) 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินเอง ให้ปฏิบัติ ดังนี้   
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย   
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(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ  
(สำนักปลัด) 

   ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติท่ีมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น จัดซื้อ กระดาษ เครื่องเขียน กระดาษอัดสำเนา กระดาษ
พิมพ์ดีด หมึกโรเนียว กระดาษแฟกซ ์กระดาษคาร์บอน สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ์ ตลอดจนน้ำดื่มสำหรับการปริการประชาชน และวัสดุสำนักงานอ่ืนๆ ที่
จำเป็น   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ ที่จัดเป็นวัสดุ และ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายจ่าย - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(สำนักปลัด) 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวรหรือตามปกติท่ีมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก แก้ว
น้ำ น้ำยาล้างจาน กระดาษชำระ สำหรับห้องสุขา น้ำยาดับกลิ่น และวัสดุงานบ้าน 
งานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ   
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายจ่าย - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
(สำนักปลัด) 
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   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวรหรือตามปกติท่ีมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น น้ำมันเบนซินน้ำมัน
ดีเซล น้ำมันเครื่อง และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอ่ืนๆ ที่จำเป็น   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ ที่จัดเป็นวัสดุ และ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายจ่าย - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(สำนักปลัด) 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติท่ีมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล แผ่นวงจร อิเล็กทรอนิกส์ (Card memory Chip) เมาส์ คีย์บอร์ด อุปกรณ์
ต่อพ่วงสำหรับคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคาต่อ
หน่วยไม่เกิน 20,000 บาท และวัสดุคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ที่จำเป็น   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ ที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายจ่าย - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(สำนักปลัด) 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 16,000 บาท 
   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 8,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าบริการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ , ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม และค่าบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการสื่อสารและ 

      



65 

 

 

 
โทรคมนาคมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายจ่าย - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(สำนักปลัด) 

   ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต ์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
แอ่ง และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องในการใช้เป็นช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์
องค์กร  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายจ่าย - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(สำนักปลัด)  

      

  งบลงทุน รวม 136,800 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 136,800 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    เก้าอ้ีทำงานผู้บริหาร จำนวน 6,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงานผู้บริหาร จำนวน 2 ตัว โดยมีราคาตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณกำหนดหรือราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด 

      

    เครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่(ล้อลาก) จำนวน 9,900 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีราคาตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณกำหนดหรือราคาที่ได้มาจากการสืบ
ราคาจากท้องตลาด  

      

    ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 13,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร  
จำนวน 1 ชุด โดยมีราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณกำหนด
หรือราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 

      

    ชุดไมโครโฟนสำหรับติดตั้งในห้องประชุม จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดไมโครโฟนประชุมแบบใช้สาย 16 ท่าน สำหรับติดตั้งใน
ห้องประชุม จำนวน 1 ชุด โดยมีราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนัก
งบประมาณกำหนดหรือราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
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    ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 24,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน จำนวน 4 หลัง  
โดยมีราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณกำหนดหรือราคาที่ได้มา
จากการสืบราคาจากท้องตลาด 

      

   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       
    ตู้เย็น จำนวน 8,500 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต 
จำนวน 1 ตู้ โดยมีราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้ 
1) ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ 
2) เป็นรุ่นที่ได้รับฉลำกประสิทธิภำพ เบอร ์5 ของกำรไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย 
3) การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอ่ืนให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วย
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา 

      

    ถังต้มน้ำไฟฟ้า จำนวน 3,400 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า จำนวน 1 ถัง โดยมีราคาตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์สำนักงบประมาณกำหนดหรือราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สำหรับงานประมวลผล จำนวน 22,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล    
จำนวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกน
เสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อย
กว่า 4 GHz จำนวน 1 หนว่ย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GBจำนวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิ้ว 
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth  

  งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ตามความในข้อ 19 
(สำนักปลัด) 
  

      

 งานบริหารงานคลัง รวม 2,424,420 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,728,720 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,728,720 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,426,440 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี เงินเลื่อนขั้นประจำปี และเงิน
ตกเบิกต่างๆ จำนวน 5 อัตรา รวม 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้ 
(1) ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 ตำแหน่ง 
(2) นักวิชาการคลัง จำนวน 1 ตำแหน่ง   
(3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง 
(4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 ตำแหน่ง   
(5) เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ       
(กองคลัง) 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 12,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 
12,000 บาท   
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ       
(กองคลัง) 

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ       
(กองคลัง) 

      

   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 248,280 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 248,280 บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ       
(กองคลัง) 

      

  งบดำเนินงาน รวม 655,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล และ
พนักงานจ้าง และค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27 ลง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจำปี 
2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน
2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ        
(กองคลัง) 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วน 
ตำบล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ 
หรือวันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองคลัง) 

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่จะได้รับ      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมท 0808.2/ว5862 ลว 12 ต.ค. 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  
(กองคลัง) 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำของ
พนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ     
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554      
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายจ่าย - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้  
1 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัด สิ่ง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง 
วิทยุกระจายเสียง โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ย 
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ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้าง
เหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ
ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ และรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการอ่ืนๆ ที่มีความจำเป็น 
2. ค่าจ้างเหมาบริการดำเนินงานต่างๆ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ   
(กองคลัง) 

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ประกอบด้วย ค่ารับรองใน
การต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศน์งานและตรวจงาน และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่า
เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ   
(กองคลัง)  

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้าง
คนหาบหาม และอ่ืนๆ ในทำนองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงิน
ชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำใน
ราชอาณาจักร รวมถึงค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้
สนามบิน ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สำหรับรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที่จำเป็นใน
การเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ บุคคล
หรือคณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป เพ่ือประชุม ฝึกอบรม
สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ   
(กองคลัง)  

      

    โครงการพัฒนา/ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษ ีประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายใน 
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พิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 10 หน้า 169) 

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินเอง ให้ปฏิบัติ ดังนี้   
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย   
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ   
(กองคลัง) 

      

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

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติท่ีมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น จัดซื้อ กระดาษ เครื่องเขียน กระดาษอัด
สำเนา กระดาษพิมพ์ดีด หมึกโรเนียว กระดาษแฟกซ์ กระดาษคาร์บอน สิ่งพิมพ์
ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ตลอดจนน้ำดื่มสำหรับการปริการประชาชน และวัสดุ
สำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายจ่าย - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(กองคลัง)       

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติท่ีมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยน 
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สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นวงจร อิเล็กทรอนิกส์ (Card memory Chip)
เมาส์ คีย์บอร์ด อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
หรือซอฟแวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท และและวัสดุคอมพิวเตอร์ 
อ่ืนๆ ที่จำเป็น   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ   
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายจ่าย - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(กองคลัง)    

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 335,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 260,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน ในที่สาธารณะหรืออาคารสถานที่ท่ีอยู่ใน   
ความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายจ่าย - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(กองคลัง) 

      

   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงาน ในที่สาธารณะหรืออาคารสถานที่ที่อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท  
รายจ่าย - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(กองคลัง)  

      

   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียา
กร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)    
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายจ่าย - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(กองคลัง) 

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าวิทยุ
สื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง 
อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว 
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายจ่าย - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(กองคลัง) 

      

  งบลงทุน รวม 40,700 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 40,700 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    เก้าอ้ีทำงาน จำนวน 2,200 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยมีราคาตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์สำนักงบประมาณกำหนดหรือราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 

      

    ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 16,500 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน จำนวน 3 หลัง โดยมีราคา
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณกำหนดหรือราคาที่ได้มาจากการสืบ
ราคาจากท้องตลาด 

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สำหรับงานประมวลผล จำนวน 22,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล    
จำนวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคมโดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกน
เสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อย 
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กว่า 4 GHz จำนวน 1 หนว่ย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวม 
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB  
จำนวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด 
ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  
Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External)  
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
  

 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 180,720 บาท 
  งบบุคลากร รวม 180,720 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 180,720 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 180,720 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี เงินเลื่อนขั้นประจำปี และ 
เงินตกเบิกต่างๆ จำนวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้  
(1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน  จำนวน  1  ตำแหน่ง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ 
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 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 976,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 976,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 80,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือ
ค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งที่ดำเนินการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทkสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
4) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560   
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 0684 ลง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบ
สาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
(สำนักปลัด) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 816,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 576,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานให้บริการผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บฉุกเฉินก่อนถึง
โรงพยาบาล และปฏิบัติงานกู้ชีพที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉินของหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
แอ่ง จำนวน 6 อัตรา รวมเป็นเงิน 576,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ  
(สำนักปลัด)  

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล (EMS) จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจัดตั้งระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำ
ตำบล (EMS) โดยการเพ่ิมศักยภาพ และพัฒนาขีดความสามารถให้มีความพร้อม 
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ในการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 2 หน้า 142)  

    ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติการสมาชิก อปพร. จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติการสมาชิก อปพร. และ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 3 หน้า 142)  

      

    โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติให้กับ
ประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
แอ่ง ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งการ
ส่งเสริมกิจกรรมของศุูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาผู้มีอาการทางจิตก่อเหตุแบบ
บูรณาการของอำเภอเมืองมหาสารคาม (โครงการนาคาพิทักษ์ รักษ์ประชา) ในเขต
รับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ     
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 1 หน้า 142) 

      

    โครงการฝึกอบรมทบทวน  อปพร. จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมทบทวน อป
พร. ประกอบด้วย การใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณใน
การดูงาน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ รวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรม
ของศุูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาผู้มีอาการทางจิตก่อเหตุแบบบูรณาการของ
อำเภอเมืองมหาสารคาม (โครงการนาคาพิทักษ์ รักษ์ประชา) ในเขตรับผิดชอบ
สถานีตำรวจภูธรท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 6 หน้า 143) 

    โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ให้กับประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
แอ่ง ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ    
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 1 หน้า 142) 

      

    โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ    
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ลำดับที่ 5 หน้า 143) 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินเอง ให้ปฏิบัติ ดังนี้   
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย   
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ 
(สำนักปลัด)  

      

   ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 
   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ใช้ในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เช่น ถังเก็บเชื้อเพลิง  ถุง
มือ , รองเท้า , สำลี , ผ้าพันแผล , แอลกอฮอล์ และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์อื่นๆ ที่จำเป็น   
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ   
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายจ่าย - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(สำนักปลัด) 

   วัสดุอื่น จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นต่าง ๆ สำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ และรถกู้
ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง และวัสดุอ่ืนอ่ืนๆ ที่จำเป็น   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายจ่าย - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สำนักปลัด) 
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แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,173,720 บาท 
  งบบุคลากร รวม 522,720 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 522,720 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 402,720 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี เงินเลื่อนขั้นประจำปี และเงิน
ตกเบิกต่างๆ จำนวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้ 
(1) นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ        
(กองการศึกษา) 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง จำนวน 108,000 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้ 
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน
จำนวน 12 เดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ      
(กองการศึกษา) 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยจ่าย
ให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้      
1. เงินเพ่ิมค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 12,000 บาท      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ  
(กองการศึกษา) 

      

  งบดำเนินงาน รวม 651,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วน
ตำบล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติหรือ
วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2409       
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษา) 

   ค่าใช้สอย รวม 608,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 513,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้ 
1. ค่าจ้างบริการจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าปก และเย็บเล่ม ค่ารับ
วารสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาทำป้าย ค่าเบี้ยประกันภัย และรายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ ที่มีความจำเป็น จำนวน 5,000 บาท   
2. ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมโครงการ
ต่างๆ จำนวน 10,000 บาท   
3. ค่าจ้างเหมาบริการงานต่างๆ ดังต่อไปนี้   
    3.1 ค่าจ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 2 อัตรา รวมเป็น
เงิน 216,000 บาท   
    3.2 ค่าจ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 2 อัตรา รวมเป็น
เงิน 192,000 บาท   
    3.3 ค่าจ้างเหมาบริการงานดูแลอาคาร สถานที่ ต้นไม้ สนามหญ้า และ
สวนหย่อมในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแอ่ง จำนวน 1 อัตรา รวมเป็นเงิน 90,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ  
(กองการศึกษา) 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้าง
คนหาบหาม และอ่ืนๆ ในทำนองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงิน
ชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำใน
ราชอาณาจักร รวมถึงค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้
สนามบิน ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สำหรับรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที่จำเป็นใน
การเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงลูกจ้าง พนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติ
ราชการ บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป เพ่ือ 
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ประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือ
การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ  
(กองการศึกษา) 

    โครงการที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการที่อ่านหนังสือประจำ
หมู่บ้าน ประกอบด้วย ค่าชั้นวางหนังสือ หนังสือ วารสาร และหนังสืออ่ืนๆ โต๊ะ
อ่านหนังสือ เก้าอ้ี ป้าย วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ     
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 13 หน้า 159) 

      

    โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประกอบด้วย ค่าพิธีการ ค่าจัดสถานที ่ค่าวัสดุการศึกษา ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าของขวัญของรางวัลการประกวดต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ     
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 11 หน้า 159) 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินเอง ให้ปฏิบัติ ดังนี้   
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย   
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ  
(กองการศึกษา) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 
   วัสดุกีฬา จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา ให้ได้มาซึ่งเป็นสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติท่ีมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประกอบด้วย วัสดุและอุปกรณ์กีฬาประเภท
ต่างๆ และวัสดุกีฬาอ่ืนๆ ที่จำเป็น   

      



82 

 

 

 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายจ่าย - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
(กองการศึกษา) 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 18,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน ในที่สาธารณะหรืออาคารสถานที่ท่ีอยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายจ่าย - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
(กองการศึกษา) 

      

   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 3,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงาน ในที่สาธารณะหรืออาคารสถานที่ที่อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายจ่าย - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(กองการศึกษา) 
  

      

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,107,090 บาท 
  งบบุคลากร รวม 845,900 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 845,900 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 626,500 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี เงินเลื่อนขั้นประจำปี และเงิน
ตกเบิกต่างๆ จำนวน 2 อัตรา รวม 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้ 
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(1) คร ูจำนวน 2 ตำแหน่ง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบประกาศ และหนังสือสั่งการ 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

   เงินวิทยฐานะ จำนวน 42,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานส่วนท้องถิ่น ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบประกาศ และหนังสือสั่งการ 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 167,400 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง จำนวน 153,840 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้   
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแล
เด็ก จำนวน 1 ตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน       
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบประกาศ และหนังสือสั่งการ 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงาน
จ้าง 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 10,000 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงาน
จ้าง ดังนี้   
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 1 ตำแหน่ง       
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบประกาศ และหนังสือสั่งการ 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

      

  งบดำเนินงาน รวม 1,379,190 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำของ
พนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ       
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2554      
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2560 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท 
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รายจ่าย - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  

   ค่าใช้สอย รวม 789,330 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    โครงการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  เช่น ค่าอหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ     
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 1 หน้า 156) 

      

    โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ     
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 2 หน้า 156) 

      

    โครงการส่งเสริมการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพ่ือพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้
ชุมชนเพ่ือพัฒนาการเด็กปฐมวัย เช่น ค่าอหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ     
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 13 หน้า 159) 

      

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) จำนวน 153,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยแอ่ง  (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กรายหัว) จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จำนวนเด็กนักเรียน   90 คน เป็นค่าจัดการเรียนการสอน อัตรา
ละ 1,700 บาท/คน เป็นเงิน 153,000  บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว 1918 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.3/ว 1658 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า 
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ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551(ฉบับที ่2) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 8 หน้า 158) 

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ ์   
การเรียน , ค่าเครื่องแบบนักเรียน , ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

จำนวน 63,280 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ์การเรียน , ค่าเครื่องแบบนักเรียน , ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง
จำนวน 1 แห่ง (เงินอุดหนุน   สำหรับสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.) จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 41 คน ดังนี้   
  1) ค่าหนังสือเรียนอัตราคนละ 200บาท/ปี จำนวน 56 คน เป็น
เงิน 11,200 บาท 
  2) ค่าอุปกรณ์การเรียนอัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 56 คน เป็น
เงิน 11,200 บาท   
  3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี จำนวน 56 คน  เป็น
เงิน 16,800 บาท   
  4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี  จำนวน 56 คน เป็น
เงิน 24,080 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ     
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 4 หน้า 156) 

      

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) จำนวน 463,050 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแอ่ง  จำนวน 1 แห่ง (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) จัดสรร
สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเวลา 2 ภาคเรียน อัตรามื้อ
ละ 21 บาทต่อคน  จำนวน   245 วัน จำนวนเด็กนักเรียน 90 คน เป็น
เงิน 463,050 บาท    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ     
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 6 หน้า 157) 

      

    โครงการให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่ียวกับการป้องกัน    
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเก่ียวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019  เช่น ค่าอหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า 
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วิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ     
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 15 หน้า 160)  

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินเอง ให้ปฏิบัติ ดังนี้   
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย   
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 579,860 บาท 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 579,860 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้ 
1)  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น แปรงไม้กวาด ไม้ถู
พ้ืน ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง ถาด กระติกน้ำร้อน กระติก
น้ำแข็ง  แปรงสีฟัน สบู่ หมอน ที่นอน ผ้าห่ม และรายจ่ายวัสดุงานบ้านงานครัว
อ่ืนๆ ที่จำเป็น   จำนวน 5,000  บาท  
2) ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 574,860 บาท 
    (1) อาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแอ่ง   
      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
แอ่ง จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวนเด็ก
นักเรียน 90 คน จำนวน 260 วัน   
   (2) อาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.   
 - เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ) จำนวน 3 แห่ง เด็กนักเรียน 172 คน จำนวน 260 วัน     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายจ่าย - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  งบเงินอุดหนุน รวม 882,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 882,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)     
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพฐ.) 

จำนวน 882,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (สพฐ.) จำนวน 3 โรงเรียน (โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ , โรงเรียนบ้าน
โดท่างาม และโรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ) อัตรามื้อละ 21 บาท
ต่อคน จำนวน 200 วัน   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



88 

 

 

 แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,028,140 บาท 
  งบบุคลากร รวม 464,640 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 464,640 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 422,640 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี เงินเลื่อนขั้นประจำปี และเงิน
ตกเบิกต่างๆ จำนวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้ 
(1) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ       
(กองสาธารณสุข) 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ       
(กองสาธารณสุข) 

      

  งบดำเนินงาน รวม 353,500 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 206,500 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 140,000 บาท 

      

  
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
(1) เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้าง และค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ    
(2) เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 2 อัตรา   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27       
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์       
เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจำปี 
2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 85 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ  
(กองสาธารณสุข) 
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   ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 500 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเค่าเบี้ยประชุมให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ  
(กองสาธารณสุข) 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 1,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วน
ตำบล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติหรือ
วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2409       
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองสาธารณสุข) 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่จะได้รับ      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562  
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมท 0808.2/ว
5862 ลว 12 ต.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(กองสาธารณสุข) 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำของ
พนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ       
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2554      
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2560 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง 
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วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายจ่าย - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองสาธารณสุข) 

   ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำ
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี้ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ และรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ
อ่ืนๆ ที่มีความจำเป็น     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ       
(กองสาธารณสุข) 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้าง
คนหาบหาม และอ่ืนๆ ในทำนองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงิน
ชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำใน
ราชอาณาจักร รวมถึงค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้
สนามบิน ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สำหรับรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที่จำเป็นใน
การเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงลูกจ้าง พนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติ
ราชการ บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป เพ่ือ
ประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือ
การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ       
(กองสาธารณสุข) 
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   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินเอง ให้ปฏิบัติ ดังนี้   
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย   
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ       
(กองสาธารณสุข) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 102,000 บาท 
   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติท่ีมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี้ ทรายอะเบท วัคซีน สำลี และ
ผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ ์ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ สายยาง ลูก
ยาง หลอดแก้ว ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ ฯลฯ    
- ค่าจัดซื้อเคมีภัณฑ ์ทรายเคลือบสารเทมีฟอส สารไบโอแบท น้ำยาต่าง ๆ กำจัด
ลูกน้ำ ลูกยาง หลอดแก้ว ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ ฯลฯ    
- ค่าจัดซื้อเคมีภัณฑ ์ทรายเคลือบสารเทมีฟอส สารไบโอแบท น้ำยาต่าง ๆ กำจัด
ลูกน้ำ   
- ค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีสำหรับพ่นหมอกควันและสารเคมีกำจัดยุงควบคุมโรค
ไข้เลือดออก   
- ค่าจัดซื้อวัคซีนเพ่ือควบคุมฌโรคพิษสุนัขบ้า   
- ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ น้ำยาเคมีและยาฆ่าเชื้อต่างๆ สำหรับ
ควบคุมป้องกันโรคระบาดและโรคระบาดอุบัติใหม่ในคนและสัตว์ 
และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อ่ืนๆ ที่จำเป็น   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง 
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วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายจ่าย - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(กองสาธารณสุข)  

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติท่ีมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล แผ่นวงจร อิเลคทรอนิกส์ (Card memory Chip) เมาส์ คีย์บอร์ด อุปกรณ์
ต่อพ่วงสำหรับคอมพิวเตอร์   
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่
เกิน 20,000 บาท และวัสดุคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ที่จำเป็น   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ   
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายจ่าย - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(กองสาธารณสุข) 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    เงินอุดหนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริและสนับสนุนการพัฒนา
งานด้านศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน (ศสมช.) 

จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่1-10 ในการดำเนินงานโครงการตาม
แนวพระราชดำริ และสนับสนุนการพัฒนางานด้านศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำ
หมู่บ้าน (ศสมช.) หมู่บ้านละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 200,000 บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ  
(กองสาธารณสุข) 

      

    เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานฯ 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ืออุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ   
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ 
(กองสาธารณสุข)  

    เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ืออุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ 
(กองสาธารณสุข) 
  

      

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 100,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 100,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้ 
1. ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ด้านโรคติดต่อ โรคไม่
ติดต่อ และโรคระบาด  
2. ค่าจ้างเหมาบริการดำเนินงานโครงการจัดทำแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ด้าน
สิ่งแวดล้อม 
3. ค่าจ้างเหมาบริการดำเนินงานต่างๆ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ  
(กองสาธารณสุข) 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ลำดับที่ 14 หน้า 152) 

      

    โครงการควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดอุบัติใหม่ เช่น โควิด-19 จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด
อุบัติใหม ่เช่น โควิด-19 เป็นต้น   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลำดับที ่14 หน้า 152)  

      

    โครงการดำเนินงานด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอย    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ลำดับที่ 4 หน้า 152) 

      



94 

 

 

  
    โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านการส่งเสริมสุขภาพประจำหมู่บ้าน จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ
ด้านการส่งเสริมสุขภาพประจำหมู่บ้าน   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ลำดับที่ 6 หน้า 149)   

      

    โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย    
จากโรคพิษสุนัขบ้า    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ลำดับที่ 2 หน้า 148) 

      

    โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์   
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ลำดับที่ 11 หน้า 151) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,411,060 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,205,760 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,205,760 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 906,960 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี เงินเลื่อนขั้นประจำปี และเงิน
ตกเบิกต่างๆ จำนวน 2 อัตรา รวม 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้  
(1) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 ตำแหน่ง   
(2) นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 ตำแหน่ง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ 
(กองสวัสดิการสังคม) 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ   
(กองสวัสดิการสังคม) 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 256,800 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง จำนวน 256,800 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้ 
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนา
ชุมชน  จำนวน 12 เดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ      
(กองสวัสดิการสังคม) 

      

  งบดำเนินงาน รวม 179,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 154,000 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 144,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่จะได้รับ      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมท 0808.2/ว
5862 ลว 12 ต.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(กองสวัสดิการสังคม) 
 

      



96 

 

 

  
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำของ
พนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ       
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2554      
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2560 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายจ่าย - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
(กองสวัสดิการสังคม) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้าง
คนหาบหาม และอ่ืนๆ ในทำนองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงิน
ชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำใน
ราชอาณาจักร รวมถึงค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้
สนามบิน ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สำหรับรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที่จำเป็นใน
การเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงลูกจ้าง พนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติ
ราชการ บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป เพ่ือ
ประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือ
การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ 
(กองสวัสดิการสังคม) 
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   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินเอง ให้ปฏิบัติ ดังนี้   
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย   
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ 
(กองสวัสดิการสังคม) 

      

  งบลงทุน รวม 26,300 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 26,300 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 22,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล    
จำนวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมโดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกน
เสมือน (8 Thread) 
และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง โดยมี 
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบ 
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ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 

    เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4,300 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท  
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมโดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้า
ต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที(ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ สามารถกำหนดขนาดของกระดาษ
เองได้ 
  

      

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 170,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 170,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 8 หน้า 174)   
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    โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรี/กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 5 หน้า 172)   

      

    โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับ
ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 5 หน้า 133)   

      

    โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์สินค้า
ชุมชน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 6 หน้า 133)    

      

    โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยแอ่ง จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนตำบลห้วยแอ่ง ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์ 
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เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง
และ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 4 หน้า 172) 

    โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเยาวชนรักษ์
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 13 หน้า 138) 

      

    โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวอยู่ดีมีสุข จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวอยู่ดีมี
สุข ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 7 หน้า 173)   

      

    โครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในชุมชน จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ในชุมชน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง 
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และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 13 หน้า 139)    

    โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและสืบสานประเพณี จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
และสืบสานประเพณ ีประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  
ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 8 หน้า 134)   

      

    โครงการอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
โรงเรียนผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ     
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 10 หน้า 135)   

      

    โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ  
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 9 หน้า 135)   
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 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 140,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 140,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน/
ตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ประชุมประชาคม
ท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานต่างๆ เกี่ยวกับจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำ
ชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการเพ่ือนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรม โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ 
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 2 หน้า 161) 

      

    โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย จัดการอบรมและรณรงค์ป้องกันปราบปรามยาเสพ
ติด ทั้งในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองหรืออุดหนุนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดใน
เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประกอบแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพ
ติด พ.ศ. 2561 โดยคำนึงถึงสถานะการคลัง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ์ค่าประกาศนียบัตรค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 8 หน้า 147) 

      

    โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของ
ชาติ ประกอบด้วย การจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ เนื่องในวันสำคัญของ
ชาติ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับพิธีการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การจัด 

      



103 

 

 

 
กิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษ์ไว้ซึ่งชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึด
เหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ การจัด
ฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ เพ่ือสร้างทัศนคติและจิตสำนึกท่ีดีงามใน
การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เพ่ือ
สร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ   
อุปกรณ ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 7 หน้า 147) 

    โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริประชาธิปไตยในชุมชน ทั้ง
ในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองหรืออุดหนุนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ โดยคำนึงถึงสถานะการ
คลัง ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์  ค่าประกาศ นีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ ในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 1 หน้า 145) 

      

    
โครงการอบรมศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแอ่ง 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอบรมศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ประกอบด้วย ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 11 หน้า 170) 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 115,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 115,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ต้านยาเสพติด จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป  ต้านยาเสพติด เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชน ประกอบด้วย ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์ ค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก ่ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่ง
ขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทำ เกียรติบัตรหรือประกาศ
เกียรติคุณ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน เพ่ือเป็นการประกาศ
เกียรติคุณเงนิหรือของรางวัลเพ่ือมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การ
จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬาสาธิต ค่าเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์
เวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่า
บำรุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่า
รื้อถอน เช่น เครื่องเสียง เวท ีค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
จัดสถานที ่ค่าสาธารณูปโภตต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ำประปา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 10 หน้า 166) 

      

    โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาแอโรบิค จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาแอโร
บิค เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ประกอบด้วย ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์ ค่าใช้จ่ายอื่นได้แก่ ค่า
เช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำ
สนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่า
จัดทำเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ
แข่งขัน เพ่ือเป็นการประกาศเกียรติคุณเงินหรือของรางวัลเพ่ือมอบให้ผู้ชนะการ
แข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬา
สาธิต ค่าเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ได้แก ่ค่า
สถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบำรุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น
ในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอนเครื่องเสียง เวท ีค่าจ้างเหมาทำความ
สะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าไฟฟ้า ค่า
น้ำประปา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ   
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 10 หน้า 166) 
 

 
 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 170,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 170,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ประเพณี และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงาน
และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม ได้แก ่ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการจัดสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ค่าเช่าบำรุงสถานที่ ค่าจ้างเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัด
สถานที ่ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าใช้จ่ายใน
การประกวดหรือแข่งขัน ได้แก ่ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล
ที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันการประกวด ค่ามหรสพ การ
แสดง  ค่าจ้างเหมาทำป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลำดับที่  4 หน้าที่ 163) 

      

    โครงการสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟ จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณี
บุญบั้งไฟ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและ
ผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก ่ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที ่ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก ่ค่าสถานที่จัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบำรุง เครื่องเสียง เวท ีค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัด
สถานที ่ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ำประปา ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลที่
มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือ
ของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่ามหรสพ การแสดง ค่าจ้าง
เหมาทำป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 4 หน้า 163) 
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 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 50,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 50,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    โครงการสนับสนุนและจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ศาลปู่ตา    
เกาะลอยกุดโด 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนและจัดให้มีสิ่งอำนวย
ความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ศาลปู่ตา เกาะลอยกุดโด ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
การปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม การก่อสร้างอาคารสถานที่ การจัดให้มี
ห้องน้ำ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการใช้งานอำนวยความสะดวกและ
ให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 10 หน้า 166) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



107 

 

 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,446,920 บาท 
  งบบุคลากร รวม 882,120 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 882,120 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 656,160 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี เงินเลื่อนขั้นประจำปี และเงิน
ตกเบิกต่างๆ จำนวน 2 อัตรา รวม 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้ 
(1) ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 
(2) นายช่างโยธา จำนวน 1 ตำแหน่ง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ       
(กองช่าง) 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ       
(กองช่าง) 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 183,960 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง จำนวน 183,960 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้ 
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่าง
ไฟฟ้า จำนวน 12 เดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ       
(กองช่าง) 

      

  งบดำเนินงาน รวม 543,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 93,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล และ
พนักงานจ้าง และค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27       
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์       
เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจำปี 
2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  

      



108 

 

 

 
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 85 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ 
(กองช่าง) 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วน
ตำบล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติหรือ
วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2409       
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
(กองช่าง) 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 48,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่จะได้รับ      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมท 0808.2/ว
5862 ลว 12 ต.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำของ
พนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2554      
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2560 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง 
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วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายจ่าย - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 

   ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 210,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้  
1. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตาม
คำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มีความจำเป็น จำนวน  8,000 บาท 
2. ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านในเขตตำบลห้วย
แอ่ง จำนวน 10,000 บาท 
3. ค่าจ้างเหมาบริการงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
    3.1 ค่าจ้างเหมาบริการงานไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา รวมเป็นเงิน 96,000 บาท 
    3.2 ค่าจ้างเหมาบริการงานโยธา จำนวน 1 อัตรา รวมเป็นเงิน 96,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ 
(กองช่าง) 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้าง
คนหาบหาม และอ่ืนๆ ในทำนองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงิน
ชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำใน
ราชอาณาจักร รวมถึงค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้
สนามบิน ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สำหรับรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที่จำเป็นใน
การเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงลูกจ้าง พนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติ
ราชการ บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป เพ่ือ
ประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือ
การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ 
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ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ  
(กองช่าง) 

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินเอง ให้ปฏิบัติ ดังนี้   
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย   
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ 
(กองช่าง) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวรหรือตามปกติท่ีมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น  โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า ดังนี้ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุ
ไฟฟ้า ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี้ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ 
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หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ ดอกลำโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายจ่าย - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(กองช่าง)    

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติท่ีมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เช่น ไม ้ไม้อัด น้ำมันทาไม้ น้ำมันทาสี ทินเนอร ์สี แปรง
ทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาวทราย อิฐ ปูนซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปูค้อน คีม 
เหล็กเส้น อุปกรณ์ประปา ท่อ และวัสดุก่อสร้างอ่ืนๆ ทีจ่ำเป็น                    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายจ่าย - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(กองช่าง)     

      

  งบลงทุน รวม 21,800 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 21,800 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    ตู้เหล็ก จำนวน 11,800 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง โดยมีราคาตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ และมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดบิด 
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2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

   ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์       
    เครื่องตรวจคุณภาพน้ำ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตรวจคุณภาพน้ำ จำนวน 2 ชุด โดยมีราคาตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณกำหนดหรือราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด 
  

      

 งานก่อสร้าง รวม 3,050,482 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 20,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    ค่าจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการควบคุมงานก่อสร้างงานโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ที่จ้างเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 90 วรรคสอง   

      

    ค่าจ้างออกแบบ ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มา    
ซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการออกแบบงานก่อสร้างงานโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ที่จ้างเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 90 วรรคสอง  

      

  งบลงทุน รวม 3,030,482 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,030,482 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       
    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านดอนไฮ จำนวน 300,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่1 บ้านดอนไฮ  
ถนนเลียบคลองชลประทาน 5LL กว้าง 3.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ  
รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด 
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    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโสทอน จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่10 บ้านโสทอน  
สายหน้าบ้านนายบุญเลิศ  คำแสนเดช - คลองชลประทาน มีปริมาณพ้ืนที่ 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ  
รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด 

      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโด จำนวน 420,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าเกาะลอยกุดโด  
หมู่ที ่3 บ้านโด ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 725 ตารางเมตร พร้อม 
ป้ายโครงการ  
รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด 

      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหมากหญ้า จำนวน 300,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่6 บ้านหมากหญ้า  
สายด้านทิศเหนือหมู่บ้าน บ้านหมากหญ้า - บ้านไทรทอง ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณ 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  
รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด 

      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยแอ่ง จำนวน 300,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่9 บ้านห้วยแอ่ง  
สายบ้านนายกิตต ิ คำทุย - บ้านนายพูล  โสกชาตรี ผิวจราจร กว้าง 4.00  
เมตร ยาว 130.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 520 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  
รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด 

      

    โครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโคกล่าม จำนวน 300,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่5 บ้านโคกล่าม    
สายที ่1 ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันตก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 85.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
255 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  
รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด   
สายที ่2 ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 85.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
255 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  
รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด 
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    โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านท่างาม จำนวน 300,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที ่4 บ้านท่างาม บ้านนางแสง  
- ลำห้วยแอ่ง วางท่อระบายน้ำ ยาว 368.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.  
พร้อมป้ายโครงการ  
รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด 

      

   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
    โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท่าสำราญ จำนวน 300,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านท่าสำราญ ก่อสร้าง
ระบบประปาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1 ระบบ พร้อมป้ายโครงการ  
รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด 

      

    โครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาแพง จำนวน 300,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านนาแพง หอถังสูง  
ขนาดสูง 10.00 เมตร กว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.60 เมตร พร้อมป้ายโครงการ  
รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด 

      

   ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
    โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนแสนสุข จำนวน 300,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่8 บ้านโนนแสนสุข  
สายถนนเส้นทางเข้าหมู่บ้าน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร พร้อม 
ป้ายโครงการ  
รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด 

      

    โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านโสทอน จำนวน 120,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที ่10 บ้านโสทอน สายบ้าน 
นางจู - โสกม้าขาว  ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 123 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ  
รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด  

      

   ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)       
    ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่าK) จำนวน 30,482 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่าK) ตามหนังสือ
ที ่มท 0808.2/ว 2055 ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจ 
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เรื่องการกำหนด 
หลักเกณฑ์เง่ือนไขประเภทงานก่อสร้างสูตรวิธีการคำนวนที่ใช้กับสัญญา 
การปรับลดค่าได้(ค่าK) ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ
บุคคล หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
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 แผนงานการเกษตร 
 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 225,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 180,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 180,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 180,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี เงินเลื่อนขั้นประจำปีและเงิน
ตกเบิกต่างๆ จำนวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้ 
(1) นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 ตำแหน่ง       
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ       
(กองส่งเสริมการเกษตร) 

      

  งบดำเนินงาน รวม 45,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(ทฤษฎีใหม่) จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(ทฤษฎีใหม่) ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่
จำเป็นในการจัดโครงการ ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย ค่าป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ ค่าน้ำดื่ม น้ำใช้ในการดำเนินโครงการ ค่าจ้างเหมา
บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ         
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 2 หน้า 125)    

      

    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพืชสมุนไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพืช
สมุนไพรอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นใน
การจัดโครงการค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย ค่าป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ ค่าน้ำดื่ม น้ำใช้ในการดำเนินโครงการ ค่าจ้างเหมา
บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 7 หน้า 181)    

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินเอง ให้ปฏิบัติ ดังนี้   
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
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(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ 
(กองส่งเสริมการเกษตร)  
  

 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 70,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 70,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรต ิประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ ค่าวัสดุ
การเกษตร เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค ์ 
ค่าน้ำดื่ม น้ำใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 1 หน้า 31)  

      

    โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษา
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ ค่าวัสดุ
การเกษตร เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค ์ค่า
น้ำดื่ม น้ำใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 1 หน้า 35)  

      

    โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมวิถีชาวบ้าน จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
วัฒนธรรมวิถีชาวบ้าน ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดโครงการ  
ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
รณรงค ์ค่าน้ำดื่ม น้ำใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 5 และ 6 หน้า 181) 
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วันที่พมิพ์ : 25/8/2564  09:58:41 
        

                                            

 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

                       
              

แผนงาน
งบกลาง 

แผนงาน
บริหาร 

งานท่ัวไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

          
แผนงาน 

  

  งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย       

          
              

งบกลาง งบกลาง 

เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

3,000                   3,000 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

60,000 
  

                  60,000  

เงินสำรองจ่าย 300,000                   300,000 
เบี้ยยังชีพความพิการ 1,185,600                   1,185,600 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000                   150,000 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,300,000                   5,300,000 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน                       
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 

355,088 
 
  

                  
355,088 

  

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

20,000                    20,000  

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

80,000                    80,000  

งบบุคลากร 
เงินเดือน  
(ฝ่ายการเมือง) 

ค่าตอบแทนประจำ
ตำแหน่งนายก/รองนายก 

  42,120                  42,120  

ค่าตอบแทนประธานสภา/
รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภา

  
1,886,400 

 
 

                
1,886,400 
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องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก 

  42,120                  
42,120 

 
  

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล 

  

86,400 
 
 
  

      
 
  

        
86,400 

 
  

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  514,080                  514,080  

เงินเดือน  
(ฝ่ายประจำ) 

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ   477,480                 477,480 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   376,800   275,400   256,800     183,960   1,092,960 
เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

  5,163,000    1,029,220  422,640  906,960      656,160  180,000  8,357,980  

เงินประจำตำแหน่ง   210,000     42,000 42,000     42,000   336,000 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
ข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

  
12,000 

  
                

12,000 
  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

  36,000    22,000              58,000  

เงินวิทยฐานะ       42,000             42,000 

งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน 

ค่าเช่าบ้าน   488,000     60,000 144,000     48,000   740,000 
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

  20,000    5,000  1,000        5,000    31,000  

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์

  
150,000 

  

80,000 
  

  
140,000 

  
      

20,000 
  

  
390,000 
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แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ค่าเบี้ยประชุม         500           500 
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

                      

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ  

  
75,000 

 
  

  
10,000 

 
  

5,000 
 
  

10,000 
 
  

    
20,000 

 
  

  
120,000 

 
  

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น 

 
5,000 

 
        

5,000 
 

ค่าใช้สอย 

ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

  130,000 10,000 40,000 5,000 5,000     100,000 5,000 295,000 

รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 

  60,000                  60,000  

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

                      

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

  360,000  576,000  513,000  40,000        210,000    1,699,000  

ค่าจ้างควบคุมงานท่ีจ่าย
ให้แก่เอกชน นิติบุคคล 
หรือบุคคลภายนอก 
เพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งก่อสร้าง 

                
10,000 

 
  

  
10,000 

 
  

ค่าจ้างออกแบบ ท่ีจ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอก เพื่อ 
ให้ได้มาซ่ึงสิ่งก่อสร้าง 

                
10,000 

 
  

  
10,000 
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ค่าใช้จ่ายในการจัดต้ัง
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ประจำตำบล (EMS) 

    
20,000 

  
              

20,000 
  

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่อง
แต่งกายชุดปฏิบัติการสมาชิก 
อปพร. 

    
50,000 

  
              

50,000 
  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

  110,000    20,000  20,000  20,000      20,000    190,000  

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   500,000                 500,000 
โครงการเข้าค่ายอบรม
คุณธรรม  จริยธรรม 
พนักงานส่วนตำบล  
ลูกจ้างประจำ  และ
พนักงานจ้าง อบต.ห้วย
แอ่ง 

  

20,000 
 
 
  

                

20,000 
 
 
  

โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก 
เยาวชนและประชาชน
ท่ัวไป ต้านยาเสพติด 

              
100,000 

  
    

100,000 
  

โครงการควบคุมป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

        10,000            10,000  

โครงการควบคุมโรคติดต่อ
และโรคระบาดอุบัติใหม่ 
เช่น โควิด-19 

        
30,000 

  
          

30,000 
  

โครงการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

            
10,000 

  
      

10,000 
  

โครงการชุมชนเข้มแข็ง
เอาชนะยาเสพติดอย่าง
ยั่งยืน 

            20,000        20,000  
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โครงการดำเนินงานด้าน
บริหารจัดการขยะมูลฝอย 

        10,000            10,000  

โครงการตรวจสุขภาพเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

      20,000              20,000  

โครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุ 

          10,000          10,000  

โครงการท้องถิ่นอาสา 
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 

                  20,000  20,000  

โครงการท่ีอ่านหนังสือ
ประจำหมู่บ้าน 

      15,000              15,000  

โครงการปกป้องสถาบัน
สำคัญของชาติ 

            50,000        50,000  

โครงการประชุมผู้ปกครอง
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

      20,000              20,000  

โครงการฝึกอบรมจิตอาสา
ภัยพิบัติ 

    50,000                50,000  

โครงการฝึกอบรมทบทวน  
อปพร. 

    30,000                30,000  

โครงการฝึกอบรมป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 

    30,000                30,000  

โครงการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี/
กลุ่มอาชีพ 

          
10,000 

  
        

10,000 
  

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
สำหรับผู้สูงอายุ 

          15,000          15,000  
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โครงการพัฒนา/
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษี 

  
10,000 

  
                

10,000 
  

โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 

          20,000          20,000  

โครงการพัฒนาศักยภาพ
แกนนำด้านการส่งเสริม
สุขภาพประจำหมู่บ้าน 

        
10,000 

  
          

10,000 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชนตำบล
ห้วยแอ่ง 

          
20,000 

  
        

20,000 
  

โครงการเยาวชนรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

          20,000          20,000  

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล 

    50,000                50,000  

โครงการรักษ์น้ำ รักป่า 
รักษาสิ่งแวดล้อม 

                  30,000  30,000  

โครงการวันท้องถิ่นไทย   10,000                 10,000 
โครงการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ที่สร้าง
ความผูกพันในองค์กร  
เพื่อพัฒนาการบริหารงาน
และสร้างแรงจูงใจในการ
ทำงาน 

  
10,000 

  
                10,000  

โครงการส่งเสริมการจัดให้มี
แหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

      
20,000 

  
            

20,000 
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โครงการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศและ
วัฒนธรรมวิถีชาวบ้าน 

                  
20,000 

  

20,000 
  

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
กีฬาแอโรบิค 

              15,000      15,000  

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ 

      50,000              50,000  

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา 

              20,000      20,000  

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในชุมชน 

            10,000        10,000  

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
(ทฤษฎีใหม่) 

                  
10,000 

 
  

10,000 
 
  

โครงการส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัวอยู่ดีมีสุข 

          10,000          10,000  

โครงการส่งเสริมอาชีพ
หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ในชุมชน 

          
10,000 

  
        

10,000 
  

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอน) 

      

 
 
 

153,000 

            

 
 
 

153,000 
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือ
เรียน , ค่าอุปกรณ์    
การเรียน , ค่าเครื่องแบบ

      

63,280 
 
 
 
  

            

63,280 
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นักเรียน , ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน) 

      
463,050 

  
            

463,050 
  

โครงการสนับสนุนและจัด
ให้มีสิ่งอำนวยความ
สะดวกในแหล่งท่องเท่ียว 
ศาลปู่ตา เกาะลอยกุดโด 

              
50,000 

 
  

    
50,000 

 
  

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

        10,000            10,000  

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมงานประเพณี
บุญบ้ังไฟ 

              150,000      150,000  

โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาค่านิยมองค์กร   
หรือ OD เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น  
พนักงานส่วนตำบล  
ลูกจ้างประจำ  พนักงาน
จ้าง และเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด อบต.
ห้วยแอ่ง  

  

100,000 
 
 
 
 
 
  

                

100,000 
 
 
 
 
 
  

โครงการให้ความรู้ผู้ปกครอง
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เกี่ยวกับ 

      
20,000 

 
 

            
20,000 
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การป้องกัน การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 

    

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและพืช
สมุนไพร อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 

                  
30,000 

  

30,000 
  

โครงการอบรมพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากร
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น เพื่อ
ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล 

  

10,000 
 
 
  

                

10,000 
 
 
  

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุและสืบ
สานประเพณี 

          
20,000 

  
        20,000 

โครงการอบรมศึกษาดูงาน
พัฒนาศักยภาพคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ตำบล พนักงาน 
ลูกจ้างประจำ และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยแอ่ง 

            50,000       50,000 

โครงการอบรมส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
โรงเรียนผู้สูงอายุ 

          15,000         15,000 
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โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

          20,000         20,000 

โครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องกฎหมาย  ข้อบังคับ
ของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม  และ
ธรรมาภิบาล 

  10,000                 10,000 

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
โรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

        10,000           10,000 

ค่าวัสดุ 

วัสดุก่อสร้าง                 20,000   20,000 
วัสดุกีฬา       20,000             20,000 
วัสดุคอมพิวเตอร์   30,000     2,000           32,000 
วัสดุงานบ้านงานครัว   20,000   579,860             599,860 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   150,000                 150,000 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                 100,000   100,000 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

    50,000   100,000           150,000 

วัสดุสำนักงาน   200,000                 200,000 
วัสดุอื่น     30,000               30,000 

ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าเช่าพื้นท่ีเว็บไซต์ และ
ค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้อง 

  8,000                 8,000 

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล   10,000   3,000             13,000 
ค่าบริการไปรษณีย์   15,000                 15,000 
ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

  58,000                 58,000 

ค่าไฟฟ้า   260,000   15,000             275,000 
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งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

                      

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                       
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

                      

ครุภัณฑ์สำนักงาน                       
เก้าอี้ทำงาน   2,200                 2,200 
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร   6,000                 6,000 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  
สำหรับงานประมวลผล 

  44,000                 44,000 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
สำหรับงานประมวลผล 

          22,000         22,000 

เครื่องตรวจคุณภาพน้ำ                 10,000   10,000 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

          4,300         4,300 

เครื่องเสียงแบบเคลื่อนท่ี
(ล้อลาก) 

  9,900                 9,900 

ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร   13,000                 13,000 
ชุดไมโครโฟนสำหรับติดต้ัง
ในห้องประชุม 

  50,000                 50,000 

ตู้เก็บเอกสาร   40,500                 40,500 
ตู้เย็น   8,500                 8,500 
ตู้เหล็ก                 11,800   11,800 
ถังต้มน้ำไฟฟ้า   3,400                 3,400 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

                      

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 
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ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K) 

                      

ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

                      

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า
K) 

                30,482   30,482 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
1 บ้านดอนไฮ 

                300,000   300,000 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
10 บ้านโสทอน 

                60,000   60,000 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
3 บ้านโด 

                420,000   420,000 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
6 บ้านหมากหญ้า 

                300,000   300,000 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
9 บ้านห้วยแอ่ง 

                300,000   300,000 

โครงการก่อสร้างถนนนคอ
นกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 
บ้านโคกล่าม 

                300,000   300,000 

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 
บ้านท่าสำราญ 

                300,000   300,000 
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โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ำ หมู่ท่ี 4 บ้านท่า
งาม 

                300,000   300,000 

โครงการก่อสร้างหอถังสูง
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่
ท่ี 2 บ้านนาแพง 

                300,000   300,000 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
8 บ้านโนนแสนสุข 

                300,000   300,000 

โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก หมู่ท่ี 10 บ้านโส
ทอน 

                120,000   120,000 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ                       
เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

                      

เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

                      

เงินอุดหนุนการดำเนินงาน
โครงการตามแนว
พระราชดำริและสนับสนุน
การพัฒนางานด้านศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานประจำ
หมู่บ้าน (ศสมช.) 

        200,000           200,000 

เงินอุดหนุนสำหรับ
ขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานฯ 

        5,000           5,000 
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เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจ
ข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานฯ 

        5,000           5,000 

อุดหนุนโครงการจัดต้ัง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  20,000                 20,000 

อุดหนุนโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) โรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(สพฐ.) 

      882,000             882,000 

รวม 7,453,688 11,862,900 976,000 4,280,810 1,128,140 1,581,060 140,000 335,000 4,497,402 295,000 32,550,000 
 


