
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเขียว

อําเภอกําแพงแสน   จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 53,364,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 16,367,080 บาท
งบกลาง รวม 16,367,080 บาท

งบกลาง รวม 16,367,080 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 241,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ของพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล
วังน้ําเขียว เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 11,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เป็นรายปี ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจาง
โดยประมาณทั้งปี เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 12,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหการยังชีพของ
ผูสูงอายุในตําบล เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หนาที่ 45 
ลําดับที่ 1

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหการยังชีพของ
คนพิการในตําบล เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
หนาที่ 45 ลําดับที่ 2
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหการยังชีพของ
ผูป่วยเอดสในตําบล เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หนาที่ 45 
ลําดับที่ 3

เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในกรณีฉุกเฉิน
ที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณี
การป้องกันและยับยั้งกอนเกิด
สาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อ
บรรเทาปัญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนเป็นสวนรวม เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยว
กับจราจร ที่ประชาชนไดรับประโยชนโดย
ตรง เชน การทาสีตีเสน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4567 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น   

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 607,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุน
บําเหน็บํานาญ เพื่อชวยเหลือแก
ขาราชการสวนทองถิ่น 2 % ของ
งบประมาณรายรับไมรวมเงินอุดหนุน 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ.2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
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สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลวังน้ํา
เขียว

จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองคการบริหารสวน
ตําบลวังน้ําเขียว ไมนอยกวารอยละ 
50 กรณีรายไดขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ไมรวมเงินอุดหนุนสูง
กวา 20 ลานบาท เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/
ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 
2566 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หนา 45 
ลําดับที่ 4

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,867,960 บาท

งบบุคลากร รวม 5,937,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,146,680 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน
ใหกับนายกและรองนายก อบต.
วังน้ําเขียว เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ.2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงใหกับนายกและรอง
นายก อบต.วังน้ําเขียว เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ
ใหกับนายกและรองนายก อบต.
วังน้ําเขียว เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 
0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน
ใหกับเลขานุการนาย อบต.
วังน้ําเขียว เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,432,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหกับ
ประธานสภา/รองประธานสภา/
สมาชิกสภา/เลขานุการสภา อบต.
วังน้ําเขียวเป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,791,160 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,251,680 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานใหกับ
พนักงานสวนตําบลสํานักปลัด 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ใหกับ
พนักงานสวนตําบลสํานักปลัด 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง
ใหกับพนักงานสวนตําบลสํานักปลัด 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 266,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจางใหกับ
ลูกจางประจําสํานักปลัด เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 965,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให
กับพนักงานจางสํานักปลัด เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 55,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ใหกับ
พนักงานจางสํานักปลัด เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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งบดําเนินงาน รวม 1,075,120 บาท
ค่าตอบแทน รวม 95,200 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ
คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง 
เป็นไป ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหกับ
พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์ 
สํานักปลัด เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการ
ศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/
ลูกจางประจํา สํานักปลัด 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ผูบริหาร เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ค่าใช้สอย รวม 425,920 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการตางๆ (ยกเวนบริการ
สาธารณูปโภค สื่อสารและ
โทรคมนาคม)เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการ
รับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
คาใชจายในพิธีเปิดอาคารตางๆ 
พิธีทางศาสนา/รัฐพิธี การประชุม
ทางราชการ ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ

จํานวน 95,920 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนใน
การเขารับการฝึกอบรมและคา
ใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร หรือการเดิน
ทางไปราชการตางประเทศ
ชั่วคราว กรณีที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมิไดเป็นหนวยงาน
จัดฝึกอบรมเอง และมีความ
จําเป็นตองสงเจาหนาที่เขารวม
การฝึกอบรมกับหนวยงานอื่น 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย มท 0808.2/ว4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น                                       
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โครงการป้องกันและแกปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการ
ดําเนินโครงการป้องกันและแก
ปัญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาวิทยากร คาอาหารวาง 
คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  ปรากฎอยูในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
หนา 79 ลําดับที่ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ ฯลฯ เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ค่าวัสดุ รวม 221,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
ที่กําหนดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล ที่กําหนด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบาน
งานครัว ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล ที่กําหนด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง 
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
และวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ที่กําหนดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยาน
พาหนะและขนสง ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล 
ที่กําหนดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหลอลื่น ที่กําหนดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 
2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณา
และเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล ที่กําหนด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และ
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
ที่กําหนดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
และวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ที่กําหนดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 333,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสํานักงาน
/ในที่สาธารณะ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

คาบริการโทรศัพท จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน
ในสํานักงาน/คาโทรศัพทเคลื่อนที่ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับ
การใชระบบอินเทอรเน็ต เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต
และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
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งบลงทุน รวม 855,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 855,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โทรศัพทเคลื่อนที่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรศัพท
เคลื่อนที่ จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้
-หนาจอกวางไมนอยกวา 6.0 นิ้ว   
-หนวยความจํา RAM ไมนอยกวา
4GB ROM ไมนอยกวา 64 GB (รองรับ microSD)
-การเชื่อม  4G , Wi-Fi ac (2.4GHz/5GHz), 
Bluetooth 4.2,USB-C,ชองเสียบหูฟัง 3.5mm
-กลองหนาความละเอียดไมนอยกวา 
2.0 ลานพิกเซล 
กลองหลังความละเอียดไมนอยกวา 
1.5 ลานพิกเซล
-แบตเตอรี่ไมนอยกวา 5000 mAh
ราคาตามทองถิ่น
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 850,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
จํานวน 1 คัน รายละเอียดดังนี้ 
1. ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 
กิโลวัตต  ขับเคลื่อน 2 ลอ 
2. แบบดับเบิ้ลแค็บ 
- เป็นกระบะสําเร็จรูป 
- หองโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ
ธันวาคม 2564) เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570) ที่เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 หนาที่ 19 ลําดับที่ 2

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 615,060 บาท
งบบุคลากร รวม 550,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 550,560 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 342,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานใหกับพนักงานสวนตําบลสํานัก
ปลัด เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 207,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหกับพนักงานจางสํานักปลัด เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

งบดําเนินงาน รวม 57,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/
พนักงาน/ลูกจางประจํา สํานักปลัด เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ค่าใช้สอย รวม 32,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตางๆ (ยกเวนบริการสาธารณูปโภคสื่อสาร
และโทรคมนาคม) เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเขารับการฝึกอบรมและคาใช
จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราว กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
มิไดเป็นหนวยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจําเป็นตองสงเจา
หนาที่เขารวมการฝึกอบรมกับหนวยงานอื่น เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
                            
                                       

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของ อบต.วัง
น้ําเขียว

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประชุม
ประชาคมเพื่อทําแผนพัฒนาทองถิ่น โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาอาหารวาง คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ปรากฎอยูในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2565 หนา 79 ลําดับที่ 3

งบลงทุน รวม 7,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer)  จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, 
Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผูผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 
1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 
ไมนอยกวา 27 หนาตอนาที(ppm)หรือ 8.8 ภาพ 
ตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 
ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ
ตอนาที (ipm)  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี)ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600 
หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 
1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย
Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได 
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- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถ
กําหนดขนาดของกระดาษเองได
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 
2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

งานบริหารงานคลัง รวม 4,521,130 บาท
งบบุคลากร รวม 3,588,730 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,588,730 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,495,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานใหกับพนักงาน
สวนตําบล กองคลัง ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4567 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหกับ
พนักงานสวนตําบลกองคลัง ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4567 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 278,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจางใหกับลูกจางประจํา 
กองคลัง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 4567 ลงวันที่ 30 มิถุนายน
2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 743,730 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหกับ
พนักงานจาง กองคลัง ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 4567 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆใหกับพนักงานจาง
กองคลัง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4567 ลงวันที่ 30 มิถุนายน
2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 881,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 254,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ของสํานักปลัด กองคลัง 
กองชาง กองการศึกษาฯ และ
กองสวัสดิการสังคม ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4567 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ขาราชการ/พนักงานสวน/ลูกจางประจํา 
กองคลัง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4567 ลงวันที่ 30 มิถุนายน
2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 315,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการตางๆ (ยกเวนบริการ
สาธารณูปโภค สื่อสารและ
โทรคมนาคม) ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4567 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม/คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเขารับ
การฝึกอบรมและคาใชจายที่เกิดจากการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือ
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปตางประเทศชั่วคราว
กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น มิได
เป็นหนวยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความ
จําเป็นตองสงเจาหนาที่เขารวมการ
ฝึกอบรมกับหนวยงานอื่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4567 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี   
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
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โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน (LTAX3000V.4 
และ Ltax GIS) เพื่อรองรับ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 
2562

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการ
จัดทําหรือปรับปรุงฐานขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
(LTAX 3000 V 4 และLtax GIS) 
และการจัดทําฐานขอมูลในการ
จัดเก็บรายไดขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เชน การจัดทําฐาน
ขอมูลที่ดินและสิ่งปลูกสราง ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 4567 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2566 - 2567 ) ที่เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 
หนา 15 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษา 
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4567 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 262,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4567 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนสง ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และ
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4567 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 57,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่กําหนด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 4567 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีพ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 4567 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาดวงตรา
ไปรษณีย คาฝากสงสิ่งของทาง
ไปรษณียโดยชําระคาฝากสงเป็น
รายเดือน ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4567 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น       
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งบลงทุน รวม 51,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 51,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน 
จํานวน 2 ตัว คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เกาอี้สํานักงาน มีที่ทาวแขน 
ขา 5 แฉกโครเมียม
- เบาะนั่ง PVC ขนาดไมนอยกวา  
64 เซนติเมตร x 67 เซนติเมตร x 
111-121 เซนติเมตร
ราคาตามทองถิ่น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4567 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
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ตูเหล็ก แบบ ๒ บาน จํานวน 11,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก 
แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีมือจับชนิดบิด   
- มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
ราคาตามทองถิ่น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4567 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
All In One สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) 
และ 12 แกนเสมือน (12 Thread)
และมีเทคโนโลยี่เพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความ
สามารถในการประมวลผลสูง 
(Turbo Boost หรือ Max Boost) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
สูงสุด ไมนอยกวา 3.6 GHz 
จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) 
มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไมนอยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ 
โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง 
หรือดีกวา ดังนี้
1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่
มีความสามารถในการใชหนวย
ความจําแยกจากหนวยความจํา
หลักขนาดไมนอยกวา 2 GB
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดง
ภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB
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- มีหนวยความจําหลัก (RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมนอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูลชนิด SATA 
หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 
1TB หรือ ชนิด Solid state Drive
 ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB 
จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้ง
ภายใน (Internal) หรือภายนอก 
(External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย 
(Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 
1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาด
ไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920X1080)
- สามารถใชงานไดไมอยกวา Wi-Fi 
(IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 4567 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

วันที่พิมพ : 3/8/2565  12:16:18 หนา : 36/114



เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) 
ไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได
ไมนอยกวา 15 นาที
ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนธันวาคม 2564
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4567 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  

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

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานใหกับพนักงานสวนตําบลสํานัก
ปลัด เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 85,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการตางๆ (ยกเวน
บริการสาธารณูปโภค สื่อสาร
และโทรคมนาคม) เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตั้งจุดตรวจและบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปีใหม

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน
โครงการฯ โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
คาป้าย คาเชาเต็นท คาไฟฟ้าแสงสวาง 
คาเดินทาง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  ปรากฎอยูในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หนา 37 ลําดับที่ 1
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โครงการตั้งจุดตรวจและบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน
โครงการฯ โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
คาป้าย คาเชาเต็นท คาไฟฟ้าแสงสวาง 
คาเดินทาง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  ปรากฎอยูในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หนา 37 ลําดับที่ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ ฯลฯ เป็นไป ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 
2566 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,118,480 บาท
งบบุคลากร รวม 754,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 754,680 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 369,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงาน
ใหกับพนักงานสวนตําบล
สํานักปลัด เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 337,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให
กับพนักงานจางสํานักปลัด 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

วันที่พิมพ : 3/8/2565  12:16:18 หนา : 40/114



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ใหกับ
พนักงานจางสํานักปลัด เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

งบดําเนินงาน รวม 350,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 39,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
คาสมนาคุณกรรมการสอบ
คัดเลือกฯ คาตอบแทนเจาหนาที่
ในการเลือกตั้ง เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 9,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตร ขาราชการ/
พนักงาน/ลูกจางประจํา เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการตางๆ (ยกเวน
บริการสาธารณูปโภค สื่อสาร
และโทรคมนาคม) เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนการ
ฝึกอบรมและคาใชจายที่เกิดจาก
การเดินทางไปราชการ เพื่อ
พัฒนาความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องตนและแผนอพยพหนีไฟในสถาน
ศึกษา

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการ
ดําเนินโครงการฯ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาป้าย คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารวาง คาวัสดุ
อุปกรณในการอบรม ฯลฯ เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ที่เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 
หนา 6 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ ฯลฯ เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ค่าวัสดุ รวม 198,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
และวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ที่กําหนดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล ที่กําหนด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนสง ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่กําหนด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่อง
แตงกาย ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล ที่กําหนด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
เครื่องดับเพลิง ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง และ
วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ที่กําหนดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วัสดุจราจร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดวัสดุจราจร 
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
และวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ที่กําหนดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับ
การใชระบบอินเทอรเน็ต เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

งบเงินอุดหนุน รวม 13,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 13,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(สถานที่กลาง)

จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (สถานที่กลาง)  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ปรากฎอยูในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
ที่เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 
พ.ศ. 2565 หนา 7 ลําดับที่ 4
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,083,800 บาท

งบบุคลากร รวม 971,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 971,800 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 809,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานใหกับ
พนักงานสวนตําบล กองการศึกษาฯ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท.0808.2/ว 4657 ลว.30 มิถุนายน 
2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหกับ
พนักงานสวนตําบล กองการศึกษาฯ 
ที่ควรไดรับตามระเบียบที่กําหนด 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท.0808.2/ว 4657 ลว.30 มิถุนายน 
2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหกับ
พนักงานจางกองการศึกษาฯ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท.0808.2/ว 4657 ลว.30 มิถุนายน 
2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ใหกับ
พนักงานจางกองการศึกษาฯ เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท.0808.2/ว 4657 ลว.30 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 112,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการตางๆ เชน คาถายเอกสาร 
คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ  
คาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.
0808.2/ว 4657 ลว.30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม และคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการฯ ของพนักงานสวน
ตําบลกองการศึกษาฯ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท.0808.2/ว 4657 ลว.30 มิถุนายน 
2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมครุภัณฑ ที่ดิน และ
สิ่งกอสราง ทรัพยสินอื่น ๆ เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ ฯลฯ 
เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
ปริ้นเตอร กลองถายรูป ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท. 0808.2/
ว 4657 ลว.30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 62,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
ที่กําหนดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4657 
ลว.30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณา
และเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล ที่กําหนด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท.0808.2/ว 4657 ลว.30 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล ที่กําหนด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท.0808.2/ว 4657 ลว.30 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,973,470 บาท
งบบุคลากร รวม 744,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 744,900 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 298,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานให
กับพนักงานครู ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0809.4
/ว 2140 ลว.12 กรกฎาคม 2565 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อรองรับ
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
ทั่วไปดานบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ 
ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น /ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2
/ว 4657 ลว.30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 386,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให
กับพนักงานจางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0809.4
/ว 2140 ลว.12 กรกฎาคม 2565 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อ
รองรับการจัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานบุคลากร
ที่ปฏิบัติหนาที่ ณ สถานศึกษา 
(โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
/ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท.0808.2/ว 4657 ลว.30 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ใหกับ
พนักงานจางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0809.4/
ว 2140 ลว.12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานบุคลากรที่ปฏิบัติ
หนาที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น / ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4657 ลว.
30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 3,145,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 631,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหได
มาซึ่งบริการตางๆ เชน คาถาย
เอกสาร คาโฆษณา และเผยแพร
ประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการ
ตางๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.
0808.2/ว 4657 ลว.30 มิถุนายน 
2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการ
รับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
คาใชจายในพิธีเปิดอาคารตางๆ 
พิธีทางศาสนา/รัฐพิธี การประชุม
ทางราชการ ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท.0808.2/ว 4657 ลว.30 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นพื่อจายเป็นคา
ลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
และคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการฯ ของพนักงานครู 
และพนักงานจางของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท.0808.2/ว 4657 ลว.30 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 319,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน 
คาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(คาจัดการเรียนการสอน, 
คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณ
การเรียน, คาเครื่องแบบนักเรียน, 
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 
เป็นไปตามสือกระทรวงม
หาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.
0816.2/ว 5061 ลว.18 
กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดงบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2566  /เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท.0808.2/ว 4657 ลว.30 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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โครงการหนูนอยรักษโลก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการ
จัดโครงการหนูนอยรักษโลก 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท.0808.2/ว 4657 ลว.30 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
/ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หนาที่ 56 
ลําดับที่ 16

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมครุภัณฑ ที่ดิน และ
สิ่งกอสราง ทรัพยสินอื่น ๆ เพื่อ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
ฯลฯ เชน เครื่องคอมพิวเตอร 
เครื่องปริ้นเตอร กลองถายรูป ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4657 
ลว.30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 
2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 2,414,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
ที่กําหนดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4657 
ลว.30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล ที่กําหนด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท.0808.2/ว 4657 ลว.30 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,272,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงาน
บานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล ที่กําหนด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท.0808.2/ว 4657 ลว.30 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง 
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
ที่กําหนดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4657
ลว.30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณา
และเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท.0808.2/ว 4657 ลว.30 มิถุนายน 
2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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วัสดุกีฬา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬา 
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
ที่กําหนดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4657 
ลว.30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหลที่กําหนด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท.0808.2/ว 4657 ลว.30 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา 
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
ที่กําหนดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4657 
ลว.30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุดนตรี จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุดนตรี 
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
ที่กําหนดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4657 
ลว.30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท.0808.2/ว4657 ลว.30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการโทรศัพท จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท.0808.2/ว 4657 ลว.30 มิถุนายน 
2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ.2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการ
ใชระบบอินเทอรเน็ต เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท.0808.2/ว 4657 ลว.30 มิถุนายน 
2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ.2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 29,370 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,370 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 7,470 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัว
แบบมีพนักพิง ลอเลื่อนหมุนได เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/
ว 4657 ลว.30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ราคาตามทองถิ่น)
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โตะทํางาน จํานวน 14,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน แบบ 
3 ลิ้นชัก จํานวน 3 ตัว 
มีขนาด 80x120x75 ซม.  
โครงสรางทําจากไม กรุไมอัดสัก 
ขาเหล็ก เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2
/ว 4657 ลว.30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ราคาตามทองถิ่น)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, 
Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
-เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถึงหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผูผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 
1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับ
กระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอนาที 
(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) 
หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
-สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
-สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา
1 ชอง หรือสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย 
Wi-Fi (IEEE802.11b, g, n) ได
-มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 100 แผน
-สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal  และสามารถ
กําหนดขนาดของกระดาษได
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
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การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนธันวาคม2564 / เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4657
ลว.30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 3,054,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,054,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการใหการสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาใหกับโรงเรียนบาน
คลองตัน

จํานวน 108,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการใหการสนับสนุนบุคลากร
ทางการศึกษาใหกับโรงเรียนบานคลองตัน 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท.0808.2/ว4657 ลว.30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น/ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2566 - 2570) ที่เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 หนาที่ 10 ลําดับที่ 3
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โครงการใหการสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาใหกับโรงเรียนบาน
ดอนซาก

จํานวน 108,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการใหการสนับสนุนบุคลากร
ทางการศึกษาใหกับโรงเรียนบานดอนซาก 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท.0808.2/ว 4657 ลว.30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น /ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2566 - 2570) ที่เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 หนาที่ 11 ลําดับที่ 4

โครงการใหการสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาใหกับโรงเรียนวัดวัง
น้ําเขียว

จํานวน 108,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการใหการสนับสนุนบุคลากร
ทางการศึกษาใหกับโรงเรียนวัดวังน้ําเขียว 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท.0808.2/ว 4657 ลว.30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น/ ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) ที่เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 หนาที่ 10 ลําดับที่ 2
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โครงการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 2,730,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหแก
โรงเรียนวัดวังน้ําเขียว โรงเรียนบานดอนซาก
และโรงเรียนบานคลองตัน จํานวน 200 วัน 
วันละ 21 บาท เป็นไปตามสือกระทรวง
มหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว 5061 
ลว.18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดงบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
/เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท.0808.2/ว 4657 ลว.30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น / ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
หนาที่ 53 ลําดับที่ 7

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,199,320 บาท

งบบุคลากร รวม 355,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานใหกับพนักงาน
สวนตําบลสํานักปลัด เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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งบดําเนินงาน รวม 564,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสํารวจขอมูลจํานวนสัตว
และขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จ
พระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจางเหมาพนสารเคมี
กําจัดยุงลาย คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือฯลฯ เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 
2566 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทํา
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ
 อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบา คาไซริงค คาเข็มฉีดวัคซีน 
คาวัสดุอื่นๆ เชน สําลีปันกอน แอลกอฮอล 
ถุงมือแพทย ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
หนาที่ 40 ลําดับที่ 2        
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 
2566 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

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

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล ที่กําหนดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนสง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล ที่กําหนดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2
/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหลอลื่น ที่กําหนดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 330,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ.2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
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งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุขของหมูบาน/ชุมชน 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน
2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2565 หนาที่ 40 ลําดับที่ 3

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 504,320 บาท

งบบุคลากร รวม 451,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 451,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 409,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานใหกับพนักงาน
สวนตําบลกองสวัสดิการสังคม เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหกับ
พนักงานสวนตําบลกองสวัสดิการสังคม 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน
2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

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

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายสําเนาเอกสาร คาเย็บ
หนังสือ คาเขาเลม คาธรรมเนียม ป้าย
ประชาสัมพันธ คาสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเขารับ
การฝึกอบรมและคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักร หรือการ
เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมิได
เป็นหนวยงานจัดฝึกอบรมเอง และมี
ความจําเป็นตองสงเจาหนาที่เขารวมกา
รฝึกอบรมกับหนวยงานอื่น เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/
ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น                                       
                                       

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 23,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
ที่กําหนดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีพ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ที่กําหนดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และ
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ที่กําหนด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอย
โอกาส

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนดาน
การเงินหรือสิ่งของตามความจําเป็น เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 
หนาที่ 8 ลําดับที่ 1                                       
                                      

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 968,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 968,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตางๆคาใชจายในการติดตั้ง สาธารณูปโภค
ตางๆคาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ  เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 165,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ครุภัณฑทรัพยสินอื่นๆ เพื่อใหสามารถ 
ใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร 
รถยนต ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

ค่าวัสดุ รวม 783,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
ที่กําหนดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4657 
ลว.30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล ที่กําหนด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท.0808.2/ว 4657 ลว.30 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนสง ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหลอลื่น ที่กําหนดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ.2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณา
และเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล ที่กําหนด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท.0808.2/ว 4657 ลว.30 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล ที่กําหนดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ.2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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งานสวนสาธารณะ รวม 450,000 บาท
งบบุคลากร รวม 240,000 บาท

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

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหกับ
พนักงานจางกองชาง เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 
0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ใหกับ
พนักงานจางกองชาง  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 
0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

วันที่พิมพ : 3/8/2565  12:16:18 หนา : 84/114



งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการตางๆคาใชจายในการ
ติดตั้ง สาธารณูปโภคตางๆคาจาง
เหมาบริการตางๆ ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 
0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมครุภัณฑทรัพยสินอื่นๆ 
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
เชน เครื่องคอมพิวเตอร รถยนต 
ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 
2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
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ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบาน
งานครัว ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล ที่กําหนด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง 
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
และวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ที่กําหนดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนสง ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหลอลื่น ที่กําหนดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 
2566 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร 
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
ที่กําหนดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าเครื่องสูบน้ํา
รดตนไมบริเวณสี่แยกวงเวียน ของ 
อบต./ในที่สาธารณะ  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,013,800 บาท
งบบุคลากร รวม 568,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 568,800 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 436,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให
กับพนักงานจางสํานักปลัด 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ใหกับ
พนักงานจางสํานักปลัด เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

งบดําเนินงาน รวม 1,345,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
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ค่าใช้สอย รวม 880,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตางๆ (ยกเวนบริการสาธารณูปโภค สื่อสาร
และโทรคมนาคม) เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการการจัดการขยะตําบลวังน้ําเขียว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ
การจัดการขยะตําบลวังน้ําเขียว โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาวิทยากร คาอาหารวาง คาป้าย 
คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ปรากฎอยู
ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หนา 46 
ลําดับที่ 1
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรัษาทรัพยสิน 
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ค่าวัสดุ รวม 425,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล ที่กําหนด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 185,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
งานบานงานครัว ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล 
ที่กําหนดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนสง ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และ
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
ที่กําหนดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่กําหนด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
เครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล ที่กําหนด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุง
รักษาโครงสรางของครุภัณฑ
ขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอม
บํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 539,320 บาท

งบบุคลากร รวม 409,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 409,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 409,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานใหกับพนักงาน
สวนตําบลกองสวัสดิการสังคม เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเขารับ
การฝึกอบรมและคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดิน
ทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวกรณี
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมิไดเป็น
หนวยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความ
จําเป็นตองสงเจาหนาที่เขารวมการ
ฝึกอบรมกับหนวยงานอื่น เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/
ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น          
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โครงการพัฒนาทักษะใหแกเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการ
พัฒนาทักษะใหแกเด็กและเยาวชน โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาจางเหมาจัดทํา
อาหารมื้อกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาตอบแทนวิทยากร คาป้ายโครงการ คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 
2566 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
หนาที่ 42 ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมและสนับสนุนกลุมสตรี แมบาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทํา
โครงการสงเสริมและสนับสนุนกลุม
สตรี แมบาน โดยมีคาใชจายประกอ
ดวย คาจางเหมาจัดทําอาหารมื้อ
กลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาตอบแทนวิทยากร คาป้ายโครงการ 
คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หนาที่ 42 ลําดับที่ 2
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โครงการเสริมสรางทักษะดานอาชีพ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการ
เสริมสรางทักษะดานอาชีพ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาจางเหมาจัดทําอาหารมื้อ
กลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาตอบแทนวิทยากร คาป้ายโครงการ 
คาวัสดุอุปกรณฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หนาที่ 48 ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
ที่กําหนดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
ที่กําหนดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร 
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
ที่กําหนดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 30,000 บาท

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

โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาตอตานยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ
สงเสริมการแขงขันกีฬาตอตานยาเสพติด 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางผูควบคุม
ทีม คาจางผูฝึกสอน คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ
กีฬา คาใชจายอื่นๆ ในการแขงขันกีฬา ฯลฯ 
เป็นไป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ปรากฎอยูในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หนา 43 ลําดับที่ 1
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมประเพณีวันเขาพรรษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการ
สงเสริมประเพณีวันเขาพรรษา เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2
/ว 4657 ลว.30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทําบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
/ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) ที่เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 หนาที่ 12 ลําดับที่ 1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,120,560 บาท

งบบุคลากร รวม 2,626,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,626,560 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,773,540 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานให
กับพนักงานสวนตําบล กองชาง  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 
2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหกับ
พนักงานสวนตําบลกองชาง เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 729,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหกับ
พนักงานจางกองชาง เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 
0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 45,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ใหกับ
พนักงานจางกองชาง  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 
0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
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งบดําเนินงาน รวม 494,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 54,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตร ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

ค่าใช้สอย รวม 440,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการตางๆคาใชจายในการ
ติดตั้งสาธารณูปโภคตางๆคาจาง
เหมาบริการตางๆ ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ.2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนการ
ฝึกอบรมและเป็นคาใชจายที่เกิด
จากการเดินทางไปราชการ  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 
2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

งานก่อสร้าง รวม 3,023,100 บาท
งบดําเนินงาน รวม 425,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 315,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตางๆคาใชจายในการติดตั้งสาธารณูปโภค
ตางๆคาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินอื่นๆ เพื่อใหสามารถ ใชงาน
ไดตามปกติ เชน อาคารสิ่งกอสราง ถนน 
ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน
2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง 
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
ที่กําหนดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
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วัสดุจราจร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดวัสดุจราจร 
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
และวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหลที่กําหนดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 
2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

งบลงทุน รวม 2,598,100 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,598,100 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย อปพร. ตําบลวังน้ําเขียว จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงอาคารศูนย อปพร. 
ตําบลวังน้ําเขียว รายละเอียดดังนี้ 
1.ปูพื้นกระเบี้องพื้นที่ไมนอยกวา 78 ตรม. 
2.ตอเติมหลังคาดานหลังดวยหลังคา
เมทัลชีท พื้นที่ไมนอยกวา 22.5 ตรม. 
3.เทคอนกรีตพื้น ทางเทา พื้นที่ไมนอยกวา 
20 ตรม.   
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หนาที่ 44 ลําดับที่ 1
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล.สายซอยโสภณ หมูที่ 12 บานชาสาม
เศียร

จํานวน 725,700 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางกอสรางถนน คสล.
สายซอยโสภณ  หมูที่ 12 บานชางสามเศียร 
ตําบลวังน้ําเขียว ถนนกวาง 5 เมตร
ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจร ไมนอยกวา 375 ตร.ม.พรอม
วางทอระบายน้ํา คสล.ศก.0.60 เมตร 
จํานวน 79 ทอน และบอพักจํานวน 11 บอ 
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเขียว
กําหนด พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ 
1 ป้าย (เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570 )ที่เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 ลําดับที่ 2 หนาที่ 13)

โครงการกอสรางถนนลาดยางฯสายซอยนางแซว เมฆปัน หมูที่ 9 
บานหัวชุกปลา

จํานวน 434,500 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนลาดยางฯ 
สายซอยนางแซว เมฆปัน หมูที่ 9 
บานหัวชุกปลา ตําบลวังน้ําเขียว 
ถนนกวาง 5 เมตรยาว 120 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 600 ตร.ม.ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลวังน้ําเขียวกําหนด 
พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2565 ลําดับที่ 13 หนาที่ 65)
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โครงการกอสรางปรับปรุงถนนลาดยางฯสายซอยโรงเตา หมูที่ 6 
บานหนองน้ําใส

จํานวน 1,237,900 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางกอสรางปรับปรุงถนน
ลาดยางฯ สายซอยโรงเตา หมูที่ 6 
บานหนองน้ําใส ตําบลวังน้ําเขียว 
ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
2,000 ตร.ม.ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลวังน้ําเขียวกําหนด พรอมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย
(เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 ลําดับที่ 19 
หนาที่ 68)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได(คา K)(คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคา
ได(คา K)(คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ) เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 60,000 บาท

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

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตางๆ(ยกเวนบริการสาธารณูปโภค สื่อสาร
และโทรมนาคม)   เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

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

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น ที่กําหนดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 2,148,280 บาท

งบบุคลากร รวม 782,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 782,280 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 302,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหกับ
พนักงานสวนตําบลกองชาง 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหกับ
พนักงานจางกองชาง เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 
2566 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ใหกับ
พนักงานจางกองชาง เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
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งบดําเนินงาน รวม 1,366,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 6,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 
ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการตางๆ(ยกเวนบริการ
สาธารณูปโภค สื่อสารและ
โทรมนาคม)   เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 
2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนการ
ฝึกอบรมและเป็นคาใชจายที่เกิด
จากการเดินทางไปราชการ  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

ค่าวัสดุ รวม 630,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง 
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
ที่กําหนดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 
2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนสง ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
และวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ที่กําหนดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหลอลื่น ที่กําหนดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 
2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตรหรือการแพทย 
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
และวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ที่กําหนดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณา
และเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล ที่กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
และวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ที่กําหนดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 680,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 680,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้ากิจการประปา 
ของ อบต./ในที่สาธารณะ  เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
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