
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเขียว

อําเภอกําแพงแสน   จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,926,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 14,065,320 บาท
งบกลาง รวม 14,065,320 บาท

งบกลาง รวม 14,065,320 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 225,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเขียว เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 11,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของคาจ้างโดยประมาณทั้งปี เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,600,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหการยังชีพของผู้สูงอายุในตําบล เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.1/ว3749 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 1
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหความพิการของคนพิการในตําบล 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.1/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 
หน้าที่ 19 ลําดับที่ 2 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหการยังชีพของผู้ป่วยเอดสในตําบล 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.1/
ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 56 ลําดับที่ 4

เงินสํารองจาย จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะ
เกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นสวนรวม เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 528,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ เพื่อชวยเหลือแก
ข้าราชการสวนท้องถิ่น 2 % ของงบประมาณรายรับไมรวมเงินอุด
หนุน เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลวังน้ํา
เขียว

จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหาร
สวนตําบลวังน้ําเขียว ไมน้อยกวาร้อยละ 50 กรณีรายได้ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ไมรวมเงินอุดหนุนสูงกวา 20 ล้าน
บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,670,600 บาท

งบบุคลากร รวม 6,177,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,053,880 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้กับนายกและรองนายก 
อบต.วังน้ําเขียว เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงให้กับนายกและ
รองนายก อบต.วังน้ําเขียว เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษให้กับนายกและรองนายก อบต.
วังน้ําเขียว เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้กับเลขานุการนาย อบต.
วังน้ําเขียว เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 2,339,880 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้กับประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา อบต.วังน้ําเขียว เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,124,020 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,098,980 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานให้กับพนักงานสวนตําบล
สํานักปลัด เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้กับพนักงานสวนตําบล
สํานักปลัด เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับพนักงานสวนตําบล
สํานักปลัด เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

วันที่พิมพ : 4/8/2564  14:41:52 หน้า : 4/57



คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 252,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างให้กับลูกจ้างประจําสํานักปลัด เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 460,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้กับพนักงานจ้างสํานักปลัด 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้กับพนักงานจ้างสํานักปลัด เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 

งบดําเนินงาน รวม 1,492,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 432,700 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
แตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ 
คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบลสํานักปลัดที่มี
สิทธิ์ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจําสํานักปลัด เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 6,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหาร เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย รวม 590,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม) เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตางๆ พิธีทาง
ศาสนา/รัฐพิธี การประชุมทางราชการ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายที่เกิดจากการเดินทางไปราชการ เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความ
สามารถในการปฏิบัติงาน  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาวิทยากร คาอาหารวาง คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561- 2565) หน้าที่ 61  ลําดับที่ 2
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โครงการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการ
จัดการเลือกตั้ง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวิทยากร 
คาอาหารกลางวัน อาหารวาง คาป้าย คาไฟฟ้าแสงสวาง 
คาแบบพิมพ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561- 2565) หน้าที่ 61  ลําดับที่ 4

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

ค่าวัสดุ รวม 136,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่
กําหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่
กําหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่
กําหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 334,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสํานักงาน/ในที่สาธารณะ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

คาบริการโทรศัพท จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน/คาโทรศัพทเคลื่อน
ที่ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 578,320 บาท
งบบุคลากร รวม 530,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 530,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 329,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานให้กับพนักงานสวนตําบลสํานัก
ปลัด เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 200,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้กับพนักงานจ้างสํานักปลัด เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 

งบดําเนินงาน รวม 47,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา สํานักปลัด เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย รวม 22,800 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม)เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายที่เกิดจากการเดินทางไปราชการ เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 

คาลงทะเบียนการฝึกอบรม จํานวน 7,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความ
สามารถในการปฏิบัติงาน  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

โครงการประชุมประชาคมเพื่อทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประชุมประชาคมเพื่อ
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหาร
วาง คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 61 ลําดับ
ที่ 5

งานบริหารงานคลัง รวม 4,386,000 บาท
งบบุคลากร รวม 3,592,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,592,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,648,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานให้กับพนักงานสวนตําบลกอง
คลัง ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับพนักงานสวนตําบลกอง
คลัง ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 264,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างให้กับลูกจ้างประจํากองคลัง ตาม
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 618,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้กับพนักงานจ้างกองคลัง ตาม
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้กับพนักงานจ้างกองคลัง ตาม
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

งบดําเนินงาน รวม 760,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 29,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 29,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พนักงานสวน
ตําบลหรือลูกจ้างประจํา ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม) ตามหนังสือ กระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายที่เกิดจากการเดินทางไปราชการ ตาม
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนการฝึกอบรมฯ ตามหนังสือ กระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

โครงการจัดทําการสํารวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายป็นคาใช้จายในการจัดทําและวางระบบการสํารวจ
ข้อมูล จัดเก็บและจัดทําระบบฐานข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 62 ลําดับ
ที่ 12
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําหรือปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน คาเชาทรัพยสินสําหรับงานแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 62 ลําดับที่ 11

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ฯลฯ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าวัสดุ รวม 421,900 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่
กําหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 51,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาดวงตราไปรษณีย การฝากสงสิ่งของ
ทางไปรษณียโดยชําระคาฝากสงเป็นรายเดือน ตาม
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

งบลงทุน รวม 33,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
จํานวน 2 ตู้ โดยมีลักษณะดังนี้
- มีมือจับชนิดบิด  
- มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  
- มีคุณสมบัติตามมาตรฐานครุภัณฑ อุตสาหกรรม (มอก.) 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2563)
ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
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หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphic Processing Unit) ไมน้อย
กวา 10 แกนหรือ
2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวล
ผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไม้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

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

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานให้กับพนักงานสวนตําบลสํานัก
ปลัด เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 88,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 88,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 88,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม) เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตั้งจุดตรวจและบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปีใหม

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตั้งจุดตรวจและ
บริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปี
ใหม โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย คาเชาเต็นท คาไฟฟ้า
แสงสวาง คาเดินทาง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 52 ลําดับ
ที่ 1
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โครงการตั้งจุดตรวจและบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตั้งจุดตรวจและ
บริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย คาเชาเต็นท คา
ไฟฟ้าแสงสวาง คาเดินทาง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 52 ลําดับ
ที่ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 983,180 บาท
งบบุคลากร รวม 739,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 739,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 357,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานให้กับพนักงานสวนตําบลสํานัก
ปลัด เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 333,360 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้กับพนักงานจ้างสํานักปลัด เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้กับพนักงานจ้างสํานักปลัด เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 

งบดําเนินงาน รวม 244,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 41,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง
ตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 11,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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ค่าใช้สอย รวม 34,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม) เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายที่เกิดจากการเดินทางไปราชการ เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความ
สามารถในการปฏิบัติงาน  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่
กําหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
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วัสดุจราจร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดวัสดุจราจร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 980,200 บาท

งบบุคลากร รวม 938,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 938,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 776,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานให้กับพนักงานสวนตําบล กองการ
ศึกษาฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
.0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับพนักงานสวนตําบล กองการ
ศึกษาฯ ที่ควรได้รับตามระเบียบที่กําหนด เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้กับพนักงานจ้างกองการ
ศึกษาฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
.0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้กับพนักงานจ้างกองการศึกษาฯ เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 42,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ เชน คาถาย
เอกสาร คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ  คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาคาใช้จายที่เกิดจากการเดินทางไปราชการ เชน คา
เชาที่พัก คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดิน
ทาง ของพนักงานสวนตําบลกองการศึกษาฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนการฝึกอบรมประชุมสัมมนาตาง ๆ ของ
พนักงานสวนตําบล กองการศึกษาฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 2,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่
กําหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,982,300 บาท
งบบุคลากร รวม 735,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 735,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 298,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานให้กับพนักงานครู ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
.0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 376,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
.0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้กับพนักงานจ้างศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
.0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 2,307,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 631,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ เชน คาถาย
เอกสาร คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ  คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตางๆ พิธีทาง
ศาสนา/รัฐพิธี การประชุมทางราชการ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายที่เกิดจากการเดินทางไปราชการ เชน คา
เชาที่พัก คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดิน
ทาง ของพนักงานครู และพนักงานจ้างของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
.0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนการฝึกอบรมประชุมสัมมนาตาง ๆ ของ
พนักงานครู และพนักงานจ้างศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 319,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน คาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาจัดการเรียนการสอน, คาหนังสือ
เรียน, คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบนักเรียน, คากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) เป็นไปตามงสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท.0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565  /เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 4/8/2564  14:41:52 หน้า : 27/57



โครงการหนูน้อยรักษโลก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการหนูน้อยรักษโลก ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท.0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ. 2565) หน้าที่ 29 ลําดับที่ 13

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร กล้อง
ถายรูป ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท.0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 1,630,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,488,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่
กําหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่
กําหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่
กําหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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วัสดุกีฬา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

วัสดุดนตรี จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุดนตรี ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 46,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 2,940,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,940,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แกโรงเรียนบ้านคลองตัน จํานวน 336,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แกโรงเรียนบ้าน
คลองตัน จํานวน 200 วัน วันละ 21 บาท เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว 3924 ลงวัน
ที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  /เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ
. 2565) หน้าที่ 30 ลําดับที่ 24
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อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แกโรงเรียนบ้านดอนซาก จํานวน 630,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แกโรงเรียนบ้านดอน
ซาก จํานวน 200 วัน วันละ 21 บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว 3924 ลงวัน
ที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  /เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ
. 2565) หน้าที่ 30 ลําดับที่ 23

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แกโรงเรียนวัดวังน้ําเขียว จํานวน 1,974,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แกโรงเรียนวัดวังน้ํา
เขียว จํานวน 200 วัน วันละ 21 บาท เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว 3924 ลงวัน
ที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  /เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ
. 2565) หน้าที่ 30 ลําดับที่ 22

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 915,340 บาท

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

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานให้กับพนักงานสวนตําบลสํานัก
ปลัด เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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งบดําเนินงาน รวม 560,020 บาท
ค่าใช้สอย รวม 196,020 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.1/ว3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 55 ลําดับ
ที่ 4

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 36,020 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม) เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า คาไซริงค คาเข็มฉีดวัคซีน คาวัสดุอื่นๆ เชน สําลีปัน
ก้อน แอลกอฮอล ถุงมือแพทย ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.1/ว3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 55 ลําดับ
ที่ 3

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

ค่าวัสดุ รวม 364,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่
กําหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 330,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่
กําหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 471,080 บาท

งบบุคลากร รวม 418,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 418,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 376,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานให้กับพนักงานสวนตําบลกอง
สวัสดิการสังคม เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.1/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับพนักงานสวนตําบลกอง
สวัสดิการสังคม เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.1/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 53,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายสําเนาเอกสาร คาเย็บหนังสือ คาเข้าเลม คา
ธรรมเนียม คาป้ายประชาสัมพันธ คาสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.1/ว
3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบลกองสวัสดิการสังคม เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.1/ว3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานสวนตําบล
กองสวัสดิการสังคม เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.1/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 23,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่
กําหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,757,140 บาท

งบบุคลากร รวม 2,095,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,095,140 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,406,580 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานให้กับพนักงานสวนตําบล กอง
ชาง  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับพนักงานสวนตําบลกอง
ชาง เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 586,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้กับพนักงานจ้างกองชาง เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้กับพนักงานจ้างกองชาง  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
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งบดําเนินงาน รวม 1,662,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 234,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง
ตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา กองชาง เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม) เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายที่เกิดจากการเดินทางไปราชการ  เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนการฝึกอบรม  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑทรัพยสิน
อื่นๆ เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร รถยนต ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

ค่าวัสดุ รวม 778,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่
กําหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่
กําหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

งานสวนสาธารณะ รวม 410,000 บาท
งบบุคลากร รวม 240,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 240,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้กับพนักงานจ้างกองชาง เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้กับพนักงานจ้างกองชาง  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม)เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เพื่อให้
สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร รถยนต ฯลฯ
 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่
กําหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่
กําหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

วัสดุการเกษตร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,744,420 บาท
งบบุคลากร รวม 519,420 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 519,420 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 476,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้กับพนักงานจ้างสํานักปลัด เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 42,540 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้กับพนักงานจ้างสํานักปลัด เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 

งบดําเนินงาน รวม 1,125,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย รวม 760,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 580,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม) เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการการจัดการขยะตําบลวังน้ําเขียว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการการจัดการขยะตําบล
วังน้ําเขียว โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวิทยากร คาอาหาร
วาง คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 57 ลําดับ
ที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรัษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่
กําหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่
กําหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาด
ใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 35,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 451,080 บาท
งบบุคลากร รวม 376,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 376,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 376,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานให้กับพนักงานสวนตําบลกอง
สวัสดิการสังคม เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.1/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบลกองสวัสดิการสังคม เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.1/ว3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานสวนตําบล
กองสวัสดิการสังคม เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.1/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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โครงการพัฒนาทักษะให้แกเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการพัฒนาทักษะให้แกเด็ก
และเยาวชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจ้างเหมาจัดทํา
อาหารมื้อกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.1/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้าที่ 54 ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมและสนับสนุนกลุมสตรี แมบ้าน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการสงเสริมและสนับสนุน
กลุมสตรี แมบ้าน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจ้างเหมาจัดทํา
อาหารมื้อกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.1/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้าที่ 54 ลําดับที่ 2

โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการเสริมสร้างทักษะด้าน
อาชีพ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจ้างเหมาจัดทําอาหารมื้อ
กลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาป้าย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.1/ว3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 33 ลําดับ
ที่ 1
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาฟุตบอลตอต้านยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการแขงขัน
กีฬาฟุตบอลตอต้านยาเสพติด โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
จ้างผู้ควบคุมทีม คาจ้างผู้ฝึกสอน คาป้าย คาวัสดุอุปกรณกีฬา คา
ใช้จายอื่นๆ ในการแขงขันกีฬา ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 52 ลําดับ
ที่ 5

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 3,125,860 บาท

งบดําเนินงาน รวม 281,860 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายวาด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เชน ผู้ควบคุมงานกอ
สร้างฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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ค่าใช้สอย รวม 216,860 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม)เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 201,860 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน อาคารสิ่งกอสร้าง ถนน ฯลฯ
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

วัสดุจราจร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุจราจร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 2,844,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,844,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายซอยนันทา  หนูน้อย หมูที่ 3 บ้าน
ดอนชะเอม

จํานวน 1,283,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างกอสร้างถนน คสล.สายซอยนันทา  หนู
น้อย หมูที่ 3 บ้านดอนชะเอม ตําบลวังน้ําเขียว ถนนกว้าง 5 เมตร
ยาว 285 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไมน้อย
กวา 1,425 ตร.ม.ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเขียว
กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ
.2563 ลําดับที่ 3 หน้าที่ 5

โครงการกอสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯสายกรีนแลนด ซอย 3 ถึง
ซอย 9 หมูที่ 12 บ้านช้างสามเศียร

จํานวน 773,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างกอสร้างปรับปรุงถนน ลาด
ยางฯ สายกรีนแลนด ซอย 3 ถึงซอย 9 หมูที่ 12  บ้านช้างสาม
เศียร ตําบลวังน้ําเขียว ถนนกว้าง 5.50 เมตร
ยาว 375 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไมน้อย
กวา 2,062.5 ตร.ม.ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเขียว
กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ
.2564 ลําดับที่ 2 หน้าที่ 5

โครงการกอสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯสายกรีนแลนด ซอย 5 หมูที่ 
12 บ้านช้างสามเศียร

จํานวน 738,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างกอสร้างปรับปรุงถนน ลาด
ยางฯ สายกรีนแลนด ซอย 5 หมูที่ 12  บ้านช้างสามเศียร ตําบล
วังน้ําเขียว ถนนกว้าง 5.50 เมตร
ยาว 358 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไมน้อย
กวา 1,969 ตร.ม.ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเขียว
กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ
.2564 ลําดับที่ 3 หน้าที่ 6
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(คา K)(คากอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(คา K)(คากอสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ) เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม)เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,836,840 บาท

งบบุคลากร รวม 765,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 765,840 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 285,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานให้กับพนักงานสวนตําบล กอง
ชาง  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้กับพนักงานจ้างกองชาง  เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้กับพนักงานจ้างกองชาง  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

งบดําเนินงาน รวม 1,071,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 6,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม)เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายที่เกิดจากการเดินทางไปราชการ  เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนการฝึกอบรม  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑทรัพยสิน
อื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน มอเตอรสูบน้ํา ฯลฯ
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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ค่าวัสดุ รวม 510,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่
กําหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่
กําหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่
กําหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 500,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้างานกิจการประปา ของ อบต./ในที่
สาธารณะ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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