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  ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง 
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องคการบริหารสวนตําบลนากลาง
เขต/อําเภอ โกรกพระ    จังหวัดนครสวรรค

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 158  ม.1  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล นากลาง
  เขต/อําเภอ โกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค  60170

พื้นที่ 54.30 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 3,079 คน
ชาย 1,523 คน

หญิง 1,556 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลนากลาง
อําเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค







คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลนากลาง
อําเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 26,596.12 169,600.00 41,800.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

30,107.56 24,400.00 34,600.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 197,839.12 210,000.00 200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 242,000.45 0.00 245,000.00

หมวดรายได้จากทุน 6,300.00 0.00 7,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 502,843.25 404,000.00 528,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 13,783,243.00 14,813,000.00 13,827,600.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13,783,243.00 14,813,000.00 13,827,600.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,694,462.86 12,483,000.00 12,844,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

12,694,462.86 12,483,000.00 12,844,000.00

รวม 26,980,549.11 27,700,000.00 27,200,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลนากลาง
อําเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 6,821,250.20 6,988,830.00 8,341,618.00

งบบุคลากร 7,984,788.39 8,735,420.00 9,285,100.00

งบดําเนินงาน 4,698,607.75 7,804,890.00 7,714,162.00

งบลงทุน 656,731.96 3,140,860.00 765,120.00

งบเงินอุดหนุน 817,000.00 1,010,000.00 1,094,000.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 20,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 20,978,378.30 27,700,000.00 27,200,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลนากลาง

อําเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลนากลาง
อําเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,230,302

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 247,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,457,500

แผนงานสาธารณสุข 407,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 15,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 437,500

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 310,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,724,080

แผนงานการเกษตร 30,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 8,341,618

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 27,200,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลนากลาง
อําเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 8,341,618 8,341,618
    งบกลาง 8,341,618 8,341,618

รวม 8,341,618 8,341,618

หน้า : 1/7



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,800,620 1,538,400 8,339,020
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,793,520 0 1,793,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,007,100 1,538,400 6,545,500

งบดําเนินงาน 4,409,562 300,000 4,709,562
    คาตอบแทน 430,000 120,000 550,000

    คาใช้สอย 1,707,562 80,000 1,787,562

    คาวัสดุ 375,000 80,000 455,000

    คาสาธารณูปโภค 1,897,000 20,000 1,917,000

งบลงทุน 147,760 33,960 181,720
    คาครุภัณฑ 147,760 33,960 181,720

รวม 11,357,942 1,872,360 13,230,302

หน้า : 2/7



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 177,000 70,000 247,000
    คาใช้สอย 177,000 40,000 217,000

    คาตอบแทน 0 30,000 30,000

รวม 177,000 70,000 247,000
แผนงานการศึกษา

งานงบ งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบดําเนินงาน 985,100 985,100
    คาใช้สอย 450,500 450,500

    คาวัสดุ 534,600 534,600

งบลงทุน 573,400 573,400
    คาครุภัณฑ 573,400 573,400

งบเงินอุดหนุน 899,000 899,000
    เงินอุดหนุน 899,000 899,000

รวม 2,457,500 2,457,500

หน้า : 3/7



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 247,000 247,000
    คาตอบแทน 144,000 144,000

    คาใช้สอย 53,000 53,000

    คาวัสดุ 50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน 160,000 160,000
    เงินอุดหนุน 160,000 160,000

รวม 407,000 407,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบเงินอุดหนุน 15,000 15,000
    เงินอุดหนุน 15,000 15,000

รวม 15,000 15,000

หน้า : 4/7



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 437,500 437,500
    คาใช้สอย 437,500 437,500

รวม 437,500 437,500
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 140,000 150,000 290,000
    คาใช้สอย 140,000 150,000 290,000

งบเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000
    เงินอุดหนุน 0 20,000 20,000

รวม 140,000 170,000 310,000

หน้า : 5/7



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบบุคลากร 946,080 946,080
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 946,080 946,080

งบดําเนินงาน 768,000 768,000
    คาตอบแทน 276,000 276,000

    คาใช้สอย 240,000 240,000

    คาวัสดุ 250,000 250,000

    คาสาธารณูปโภค 2,000 2,000

งบลงทุน 10,000 10,000
    คาครุภัณฑ 10,000 10,000

รวม 1,724,080 1,724,080

หน้า : 6/7



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 30,000 30,000
    คาใช้สอย 10,000 10,000

    คาวัสดุ 20,000 20,000

รวม 30,000 30,000

หน้า : 7/7







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลนากลาง

อําเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค
 

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

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 86,885.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 101,903.52 2,632.94 7,300.00 -31.51 % 5,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 10,793.18 150,000.00 -86.67 % 20,000.00
     ภาษีป้าย 1,280.00 2,440.00 1,300.00 269.23 % 4,800.00
     อากรการฆาสัตว 10,410.00 10,730.00 11,000.00 9.09 % 12,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 200,478.52 26,596.12 169,600.00 41,800.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 727.50 921.50 800.00 25.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 410.00 310.00 500.00 20.00 % 600.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 500.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 600.00 800.00 600.00 66.67 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 20,612.00 26,591.52 21,000.00 42.86 % 30,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 922.00 1,484.54 1,000.00 100.00 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 23,771.50 30,107.56 24,400.00 34,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 208,846.20 197,839.12 210,000.00 -4.76 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 208,846.20 197,839.12 210,000.00 200,000.00

วันที่พิมพ : 17/8/2564  15:51:08 หนา : 1/3



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

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 0.45 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 242,000.00 0.00 100.00 % 245,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 242,000.45 0.00 245,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 6,300.00 0.00 100.00 % 7,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 6,300.00 0.00 7,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 443,269.10 436,783.78 445,000.00 -1.57 % 438,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,655,914.65 8,970,796.65 9,660,000.00 -6.83 % 9,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,311,128.19 1,301,449.42 1,312,000.00 -0.15 % 1,310,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 36,573.69 47,778.17 37,000.00 35.14 % 50,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,646,966.79 2,304,143.87 2,647,000.00 -12.92 % 2,305,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 16,747.75 1,033.38 17,000.00 -91.18 % 1,500.00
     คาภาคหลวงแร 67,414.54 30,423.39 70,000.00 -55.71 % 31,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 23,324.62 20,463.34 25,000.00 -16.00 % 21,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

597,263.00 670,341.00 600,000.00 11.83 % 671,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 0.00 30.00 0.00 100.00 % 100.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,798,602.33 13,783,243.00 14,813,000.00 13,827,600.00

วันที่พิมพ : 17/8/2564  15:51:08 หนา : 2/3



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

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 12,482,578.67 12,694,462.86 12,483,000.00 2.89 % 12,844,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,482,578.67 12,694,462.86 12,483,000.00 12,844,000.00
รวมทุกหมวด 27,714,277.22 26,980,549.11 27,700,000.00 27,200,000.00

วันที่พิมพ : 17/8/2564  15:51:08 หนา : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลนากลาง

อําเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 27,200,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 41,800 บาท
ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจาก
เปนรายรับจากผูเสียภาษีบํารุงทองที่คางจายจากการเก็บภาษี
ตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 4,800 บาท

ประมาณการตั้งรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

อากรการฆาสัตว จํานวน 12,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 34,600 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 600 บาท

ประมาณการตั้งรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 245,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 245,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 7,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 7,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 13,827,600 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 438,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,000,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 1,310,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,305,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการตั้งรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 31,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 21,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 671,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา
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คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 100 บาท

ประมาณการตั้งรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 12,844,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 12,844,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา จํานวน   12,844,000  บาท
ประมาณการรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป  รายละเอียดดังนี้
1.เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถาย
โอน  ตั้งไว  1,390,956  บาท
2.เงินอุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาจัดการเรียนการสอน/ราย
หัว)  ตั้งไว 85,000  บาท
3.เงินอุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาหนังสือ
เรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน)  ตั้งไว 28,250 บาท
4.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย   ตั้ง
ไว  104,000  บาท
5.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย   ตั้ง
ไว  257,250  บาท
6.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กประถม
ศึกษา   ตั้งไว  405,600  บาท
7.เงินอุดหนุนสนับสนุนสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถม
ศึกษา  ตั้งไว  819,000  บาท
8.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตั้ง
ไว   508,720   บาท  แยกเปน
8.1 เงินเดือนสําหรับขาราชการครู จํานวน  315,960  บาท
8.2 คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน  116,760  บาท
8.3 เงินเพิ่มคาครองชีพพนักงานจางจํานวน    24,000  บาท
8.4 เงินสมทบทุนประกันสังคม จํานวน      6,000  บาท
8.5 เงินวิทยฐานะ จํานวน  42,000  บาท
8.6 เงินศึกษาบุตร จํานวน   4,000  บาท
9. เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมให
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แกผูพิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการ
สงเคราะหเบี้ยความพิการ)  ตั้งไว  1,101,000  บาท
10. เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมแก
ผูดอยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส)   ตั้งไว 18,000  บาท
11. เงินอุดหนุนโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูง
อายุ (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูง
อายุ)  ตั้งไว  5,822,400  บาท
12. เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริดานสาธารณสุข  ตั้งไว 160,000  บาท
13. เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจขอมูลจํานวนสัตว และขึ้นทะเบียน
สัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบา
ตามพระปณิฐานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี  ตั้งไว  9204  บาท
14. เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติย
ราชนารี  ตั้งไว  46,020  บาท
15. เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนคาป่วยการสําหรับนักบริบาลทอง
ถิ่น   ตั้งไว  144,000  บาท

16. เงินอุดหนุนสําหรับงบดําเนินงานของสถานีสูบน้ําดวย
ไฟฟ้า (คากระแสไฟฟ้า)   ตั้งไว  1,800,000  บาท
17. เงินอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  อําเภอโกรก
พระ จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้ง
ไว  144,000  บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 97,044 87,811 97,500 2.56 % 100,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 3,900 5,000 20 % 6,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,041,000 5,170,100 5,184,600 12.3 % 5,822,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 884,000 936,800 963,000 14.39 % 1,101,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 17,000 18,000 18,000 0 % 18,000

เงินสํารองจาย 398,691 272,100 1,565,660 -55.29 % 700,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 287,118

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 0 100 % 51,500

เงินชวยพิเศษผู้รับบํานาญ 0 0 0 100 % 30,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน        4,204 0 0 0 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลนากลาง

อําเภอโกรกพระ    จังหวัดนครสวรรค์
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชน 100,000 124,920 150,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (สปสช.)

0 0 0 100 % 150,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

140,000 152,180 305,170 -100 % 0

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 39,439.2 55,439.2 51,500 -100 % 0

เงินชวยพิเศษผู้รับบํานาญ 0 0 10,000 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 75,000

เงินชวยพิเศษ 0 0 18,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 6,721,378.2 6,821,250.2 8,368,430 8,341,618
รวมงบกลาง 6,721,378.2 6,821,250.2 8,368,430 8,341,618
รวมงบกลาง 6,721,378.2 6,821,250.2 8,368,430 8,341,618

รวมแผนงานงบกลาง 6,721,378.2 6,821,250.2 8,368,430 8,341,618
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 514,080 0 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,231,200 1,195,200 1,195,200 -7.23 % 1,108,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,915,920 1,879,920 1,879,920 1,793,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,102,100 2,254,968.39 2,606,000 31.37 % 3,423,420

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 84,000 94,000 9.15 % 102,600

เงินประจําตําแหนง 168,000 168,000 168,000 0 % 168,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 38,500 9.09 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,117,080 1,139,040 1,170,000 2.45 % 1,198,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 120,600 98,640 90,000 -19.56 % 72,400

เงินอื่น ๆ 84,000 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,591,780 3,744,648.39 4,166,500 5,007,100
รวมงบบุคลากร 5,507,700 5,624,568.39 6,046,420 6,800,620
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

19,200 0 390,000 -43.59 % 220,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 100 % 40,000

คาเชาบ้าน 100,350 105,600 180,000 -33.33 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,700 0 34,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือบุตร 0 4,800 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 127,250 110,400 624,000 430,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ ที่เป็นกิจการใน
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารสวนตําบล

580,234 593,150 655,290 33.16 % 872,562

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 50,000 0 % 50,000

คาใช้จายในการขอรังวัดที่ดิน คารังวัดที่ดิน 12,748 0 0 0 % 0

คาธรรมเนียมและลงทะเบียน 144,900 64,320 180,000 -44.44 % 100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 1,000 30,000 50 % 45,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 63,704 80,444 50,000 0 % 50,000

โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่นกรณีครบวาระและ
กรณีแทนตําแหนงที่วาง

0 0 350,000 -14.29 % 300,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แกเจ้าพนักงาน
ผู้ดําเนินการการเลือกตั้งประจําหนวยเลือก
ตั้ง

0 0 0 100 % 50,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น  อําเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค์ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2565

0 0 0 100 % 160,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 38,056 45,456 60,000 33.33 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 839,642 784,370 1,375,290 1,707,562
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 134,872 113,529 80,000 -12.5 % 70,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,683 29,970 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,970 1,550 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 86,803.8 69,617.08 160,000 0 % 160,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 15,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์ 62,300 32,660 60,000 -8.33 % 55,000

วัสดุอื่น 0 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 334,628.8 247,326.08 395,000 375,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 2,413,767.83 1,691,058.66 1,760,000 2.27 % 1,800,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 3,845 2,639 20,000 0 % 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 4,998.13 4,433.99 10,000 50 % 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 4,023 0 2,000 0 % 2,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 56,444.55 54,675.6 60,000 0 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,483,078.51 1,752,807.25 1,852,000 1,897,000
รวมงบดําเนินงาน 3,784,599.31 2,894,903.33 4,246,290 4,409,562

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 4,800 1,980 0 100 % 1,980

จัดซื้อเก้าอี้ทํางานสําหรับผู้ปฏิบัติงาน  2,800 0 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้บุนวมขาเหล็ก 0 35,200 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานพนักพิงสูง 0 3,960 0 0 % 0

จัดซื้อโซฟารับแขก 5 ที่นั่ง  12,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้วางเอกสาร 0 11,960 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 3,880 0 100 % 4,280

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลําโพงแบบมี
ล้อลาก 

0 6,700 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อถังต้มน้ําร้อนไฟฟ้า  5,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อมานปรับแสง  98,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน  (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว )   

0 17,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว )

16,000 0 0 100 % 17,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 0 0 100 % 22,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 4,300 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 5,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,500 2,500 0 100 % 2,500

จัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 

1,400 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 100,000 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมค่าครุภัณฑ์ 142,500 92,480 100,000 147,760
รวมงบลงทุน 142,500 92,480 100,000 147,760

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น  อําเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค์ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (เทศบาลตําบลโกรกพระ)  

15,000 0 0 0 % 0

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น  อําเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค์ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

0 15,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น  อําเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค์ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (เทศบาลตําบลบางประมุง)  

0 0 15,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 15,000 15,000 15,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 15,000 15,000 0

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

รายจายอื่น 0 0 20,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 20,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 20,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 9,449,799.31 8,626,951.72 10,427,710 11,357,942
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 947,015 998,820 950,000 8.49 % 1,030,620

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 10,000 86 % 18,600

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 384,600 396,000 410,000 2 % 418,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 45,780 38,940 35,000 -17.2 % 28,980

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,419,395 1,475,760 1,447,000 1,538,400
รวมงบบุคลากร 1,419,395 1,475,760 1,447,000 1,538,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

70,350 0 75,000 -86.67 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 78,000 78,000 80,000 0 % 80,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 12,150 15,000 14,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 160,500 93,000 179,000 120,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ ที่เป็นกิจการใน
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารสวนตําบล

0 0 0 100 % 20,000

คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ ที่เป็นกิจการใน
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารสวนตําบล

3,450 2,400 20,000 -100 % 0

คาธรรมเนียมและลงทะเบียน 0 0 0 100 % 30,000

คาธรรมเนียมและลงทะเบียน 60,400 9,400 40,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 10,120 2,872 20,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

616,111 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,934 5,136 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 693,015 19,808 90,000 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 25,952.9 27,666.9 40,000 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 43,930 39,840 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 69,882.9 67,506.9 80,000 80,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 11,285.8 15,000 33.33 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 11,285.8 15,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 923,397.9 191,600.7 364,000 300,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 0 0 100 % 1,780

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 

34,400 0 0 0 % 0

จัดซื้อเคาน์เตอร์ 18,600 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก 80,400 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ทํางาน 0 0 1,580 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 0 100 % 2,680

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 2,780 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV ขนาด 55 นิ้ว

20,980 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2  (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว )

30,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว )  

0 34,000 17,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว )

0 0 0 100 % 17,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา Network แบบที่ 1 (27/ 
หน้า/นาที)

15,800 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  5,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  0 5,000 2,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 2,500

จัดซื้อสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสาร
ทั่วไป  

0 3,200 0 0 % 0

จัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 

1,400 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 10,000 -100 % 0
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 207,080 42,200 33,860 33,960
รวมงบลงทุน 207,080 42,200 33,860 33,960

รวมงานบริหารงานคลัง 2,549,872.9 1,709,560.7 1,844,860 1,872,360
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,999,672.21 10,336,512.42 12,272,570 13,230,302

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0 0 0 100 % 177,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 177,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 177,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 177,000
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 9,600 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 9,600 30,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 24,500 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต์

0 2,000 5,500 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต์

0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต์

4,000 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบล
นากลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

0 99,640 0 0 % 0
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โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0 0 177,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 4,000 101,640 207,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 4,000 111,240 237,000 70,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4,000 111,240 237,000 70,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,000 111,240 237,000 247,000

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 100,000 80,000 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 80,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา  (คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

0 0 0 100 % 10,750
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา  (คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

7,310 6,880 9,350 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาเครื่องแบบนักเรียน)

5,100 4,800 6,490 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาเครื่องแบบนักเรียน)

0 0 0 100 % 7,500

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาหนังสือเรียน)

0 0 0 100 % 5,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาหนังสือเรียน)

3,400 3,200 4,290 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาอุปกรณ์การเรียน)

3,400 3,200 4,290 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาอุปกรณ์การเรียน)

0 0 0 100 % 5,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน (ราย
หัว))

61,200 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน ราย
หัว)

0 56,100 68,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน ราย
หัว)

0 0 0 100 % 85,000
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก)

0 0 0 100 % 257,250

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก)

179,310 163,680 194,180 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 359,720 317,860 286,600 450,500
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 20,000 2,548 % 529,600

คาอาหารเสริม (นม) 337,898.28 303,284.92 478,400 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 337,898.28 303,284.92 498,400 534,600
รวมงบดําเนินงาน 697,618.28 621,144.92 785,000 985,100

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้เด็กหน้าไม้ยาง 0 20,800 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 2,580 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก 0 5,280 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะไม้ยาง 0 25,800 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลําโพงแบบมี
ล้อลาก 

0 6,700 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อเครื่องเลนสนามเด็กเลน จักรยานหัว
สัตว์ 3 ที่นั่ง

0 0 0 100 % 9,000

จัดซื้อเครื่องเลนสนามเด็กเลน ชิงช้าหัวสัตว์
นั่งหน้า - หลัง 2 ที่นั่ง

0 0 0 100 % 13,700

จัดซื้อเครื่องเลนสนามเด็กเลน ชุดสนามเด็ก
รวมยางวิ่งถังลอดกระดานลื่น

0 0 0 100 % 40,700

จัดซื้อเครื่องเลนสนามเด็กเลน เรือสปดโบ๊ท 0 0 0 100 % 20,000

จัดซื้อเครื่องเลนสนามเด็กเลนกลางแจ้ง ชุด
ดอกไม้กับกระตายหรรษา

0 0 0 100 % 490,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 61,160 0 573,400
รวมงบลงทุน 0 61,160 0 573,400

งบเงินอุดหนุน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “คาย
พุทธบุตร”

0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “คาย
พุทธบุตร” 

30,000 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กตามหลักพหุ
ปัญญา

0 20,000 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กตามหลักพหุ
ปัญญา

0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน
ตามหลักพหุปัญญา

20,000 0 0 0 % 0

โครงการสร้างรั้วป้องกันยาเสพติดให้กับ
เยาวชนตําบลนากลาง

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสร้างรั้วป้องกันยาเสพติดให้กับ
เยาวชนตําบลนากลาง

20,000 20,000 20,000 -100 % 0

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเขา
ปูน    

181,000 173,000 200,000 -100 % 0

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเขา
ปูน

0 0 0 100 % 231,000
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โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดนากลาง 0 0 0 100 % 588,000

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดนากลาง 
   

576,000 539,000 560,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 827,000 752,000 800,000 899,000
รวมงบเงินอุดหนุน 827,000 752,000 800,000 899,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,524,618.28 1,434,304.92 1,585,000 2,457,500
รวมแผนงานการศึกษา 1,524,618.28 1,434,304.92 1,585,000 2,457,500

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ ด้วยคลื่น
อินฟราเรด (ชนิดมือถือ)

0 7,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 7,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 7,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 7,000 0 0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 144,000 0 % 144,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 144,000 144,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

0 160,000 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติย
ราชนารี

0 0 52,100 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติย
ราชนารี

0 0 0 100 % 53,000
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

39,525 43,115 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 39,525 203,115 52,100 53,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9,382 26,742 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 9,382 26,742 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 48,907 229,857 246,100 247,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โรง
พยาบาลสนาม อําเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค์  ประจําปงบประมาณ 2564

0 0 155,200 -100 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข

0 0 0 100 % 160,000
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข

0 0 160,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 315,200 160,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 315,200 160,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 48,907 229,857 561,300 407,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 48,907 236,857 561,300 407,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการดําเนิน
กิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลของกิ่งกาชาด
อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์  

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการดําเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณ
กุศลของกิ่งกาชาดอําเภอโกรกพระ

15,000 15,000 0 0 % 0
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เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการดําเนิน
กิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลของกิ่งกาชาด
อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

0 0 0 100 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 15,000 15,000 15,000 15,000
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 15,000 15,000 15,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 15,000 15,000 15,000 15,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 15,000 15,000 15,000 15,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 478,357.13 563,460 520,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 34,884 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 237,120 243,000 365,000 -100 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000 36,000 50,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 786,361.13 884,460 977,000 0
รวมงบบุคลากร 786,361.13 884,460 977,000 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 198,150 190,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 54,011 76,000 96,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 37,340 11,120 14,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 91,351 285,270 310,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ ที่เป็นกิจการใน
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารสวนตําบล

35,440 94,850 250,000 -100 % 0

คาธรรมเนียมและลงทะเบียน 18,700 25,000 20,000 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการขอรังวัดที่ดิน คารังวัดที่ดิน 0 0 70,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 7,840 1,544 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 19,527 1,177 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 81,507 122,571 370,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 13,655 11,145 20,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 35,200 44,616 80,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 19,751 8,825 30,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 2,910 30,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,515 5,965.8 30,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 43,520 27,710 40,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 115,641 101,171.8 230,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 2,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 2,000 0
รวมงบดําเนินงาน 288,499 509,012.8 912,000 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 
24,000 บีทียู 

0 27,500 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 
12,000 บีทียู

0 0 17,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 
24,000 บีทียู

0 0 140,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบซับเมิสซิเบิ้ล 32,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต  0 24,380 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า  0 6,720 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา 35,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อเครื่องเจียตัด แบบมือถือ  0 3,450 0 0 % 0

จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ  0 4,750 0 0 % 0

จัดซื้อสวานโรตารี่ 0 6,000 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อไม้วัดระดับ (Staff) 4,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อไม้สต๊าฟอะลูมิเนียม 0 0 4,200 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว )  

0 22,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว )  

0 17,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 8,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  0 5,000 0 0 % 0

จัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 

700 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 5,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 71,700 124,800 167,000 0

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:52 หน้า : 29/44



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

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
นากลาง หมูที่ 1 ตําบลนากลาง อําเภอ
โกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

0 95,407.08 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงห้องประชุมองค์การ
บริหารสวนตําบลนากลาง หมูที่ 1 ตําบล
นากลาง อําเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค์

0 24,884.88 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างโรงจอดรถยนต์  องค์การ
บริหารสวนตําบลนากลาง 

129,400 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างห้องเก็บพัสดุองค์การ
บริหารสวนตําบลนากลาง 

350,500 0 0 0 % 0

โครงการกั้นผนังอลูมิเนียมห้องทํางานที่ทํา
การองค์การบริหารสวนตําบลนากลาง 

16,000 0 0 0 % 0

โครงการกั้นห้องผนังอลูมิเนียม ที่ทําการ
องค์การบริหารสวนตําบลนากลาง 

66,660 0 0 0 % 0

โครงการตอเติมอาคารอเนกประสงค์
องค์การบริหารสวนตําบลนากลาง 

0 80,000 0 0 % 0
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดวางทอระบายน้ําคสล.ขนาดเส้น
ผานศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร จํานวน 16 
ทอน   พร้อมเปดทางน้ําเพื่อระบายน้ําลง
สระประปาหมูบ้าน หมูที่ 7 ตําบลนากลาง 
อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์  

0 0 61,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหาร
สวนตําบลนากลาง 

78,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาข้างองค์การ
บริหารสวนตําบลนากลาง หมูที่ 1 ตําบล
นากลาง อําเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค์ 

0 0 347,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงสวนหยอมโดยรอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลนากลาง หมูที่ 1 ตําบล
นากลาง อําเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค์ 

0 0 44,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:52 หน้า : 31/44



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

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

โครงการกอสร้างโดมอเนกประสงค์ตําบล
นากลาง หมูที่ 1 บ้านนากลาง ตําบล
นากลาง  อําเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค์ 

79,600 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างระบบประปาหมูบ้านแบบ
ผิวดินขนาดใหญ หมูที่ 6 ตําบลนากลาง 
อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

88,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 808,660 200,291.96 452,000 0
รวมงบลงทุน 880,360 325,091.96 619,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,955,220.13 1,718,564.76 2,508,000 0
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งานไฟฟ้าและประปา
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้าสองสวาง)  ตําบล
นากลาง  อําเภอโกรกพระ  จังหวัด
นครสวรรค์

0 0 60,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 60,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 60,000 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายข้าง อบต. 
หมูที่ 1 ตําบลนากลาง  อําเภอโกรกพระ 
จังหวัดนครสวรรค์  

0 127,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคอกควายตายงค์ หมูที่ 6 ตําบล
นากลาง อําเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค์

0 0 479,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายประจบ หมูที่ 8 ตําบลนากลาง 
อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

0 0 494,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายวงค์ศักย์ สมรอด  หมูที่ 3  
ตําบลนากลาง อําเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค์ 

0 0 489,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายสนามถึงบ้านนายสนอง หมูที่ 
7 ตําบลนากลาง อําเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค์ 

0 0 72,000 -100 % 0

โครงการขุดวางทอคสล.ขนาดเส้นผานศูนย์
กลาง 0.80x1.00 เมตร จํานวน 16 ทอน 
พร้อมเปดทางน้ํา  เพื่อระบายน้ําลงสระ
ประปาหมูบ้าน หมูที่ 7 ตําบลนากลาง 
อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 

0 0 43,700 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุกสาย
ที่ดินจาทรถึงถนนลาดยาง หมูที่ 6     
ตําบลนากลาง อําเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค์ 

0 0 105,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 127,000 1,682,700 0
รวมงบลงทุน 0 127,000 1,682,700 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้า หมู
ที่ 6

40,368.96 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 40,368.96 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 40,368.96 0 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 40,368.96 127,000 1,742,700 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,995,589.09 1,845,564.76 4,250,700 0

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดประชุมประชาคม (อบต.สัญจร) 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดประชุมประชาคม (อบต.สัญจร) 2,998 0 5,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก อบต. พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน และกลุมพลังมวล
ชน ฯลฯ

0 0 0 100 % 362,500
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก อบต. พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน และกลุมพลังมวล
ชน ฯลฯ   

338,450 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมกลุมอาชีพสตรี ประจําป 
2562

50,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมกลุมอาชีพสตรี ประจําป พ
.ศ. 2564

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมกลุมอาชีพสตรี ประจําป พ
.ศ. 2565

0 0 0 100 % 50,000

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมและให้ความ
รู้การจัดทําแผนพัฒนา

0 0 0 100 % 15,000

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมและให้ความ
รู้การจัดทําแผนพัฒนา

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมและให้ความ
รู้การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตําบล

0 14,699 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 391,448 14,699 70,000 437,500
รวมงบดําเนินงาน 391,448 14,699 70,000 437,500

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 391,448 14,699 70,000 437,500
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 391,448 14,699 70,000 437,500

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาตําบล  120,000 120,000 140,000 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาตําบล 0 0 0 100 % 140,000

รวมค่าใช้สอย 120,000 120,000 140,000 140,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 9,040 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 9,040 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 129,040 120,000 140,000 140,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการแขงขันเรือยาวประเพณีจังหวัด
นครสวรรค์

15,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 15,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 0 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 144,040 120,000 140,000 140,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนจํานํา
พรรษา ประจําป 2562

120,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนจํานํา
พรรษา ประจําป พ.ศ. 2564

0 0 120,000 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนจํานํา
พรรษา ประจําป พ.ศ. 2565

0 0 0 100 % 120,000

โครงการจัดงานระลึกคุณผู้สูงอายุ ประจําป 
2562

29,040 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานระลึกคุณผู้สูงอายุ ประจําป 
พ.ศ. 2564

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการจัดงานระลึกคุณผู้สูงอายุ ประจําป 
พ.ศ. 2565

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 149,040 0 150,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 149,040 0 150,000 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานประเพณี
วัฒนธรรม

0 20,000 0 0 % 0

โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานประเพณี
วัฒนธรรม อําเภอโกรกพระ  จังหวัด
นครสวรรค์

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานประเพณี
วัฒนธรรม อําเภอโกรกพระ  จังหวัด
นครสวรรค์

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและงาน
ประเพณีวัฒนธรรม

20,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการแขงขันเรือยาวประเพณีจังหวัด
นครสวรรค์ ประจําป 2562 

0 15,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 35,000 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 35,000 20,000 20,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 169,040 35,000 170,000 170,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 313,080 155,000 310,000 310,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 624,660

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 252,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 26,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 946,080
รวมงบบุคลากร 0 0 0 946,080

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 150,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 96,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 276,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ ที่เป็นกิจการใน
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารสวนตําบล

0 0 0 100 % 120,000

คาธรรมเนียมและการลงทะเบียน 0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการขอรังวัดที่ดิน คารังวัดที่ดิน 0 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 240,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 250,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 0 0 0 100 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 2,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 768,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 10,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 10,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 1,724,080
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 1,724,080
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อถังพนยาไฟฟ้า 0 1,800 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 1,800 0 0
รวมงบลงทุน 0 1,800 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 1,800 0 0
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
"ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ํา"

0 0 0 100 % 10,000

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
"ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ํา"

6,000 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 6,000 0 10,000 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร 32,606 6,150 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 32,606 6,150 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 38,606 6,150 30,000 30,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 38,606 6,150 30,000 30,000
รวมแผนงานการเกษตร 38,606 7,950 30,000 30,000

รวมทุกแผนงาน 23,052,298.78 20,978,378.3 27,700,000 27,200,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลนากลาง

อําเภอโกรกพระ   จังหวัดนครสวรรค

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,200,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 8,341,618 บาท
งบกลาง รวม 8,341,618 บาท

งบกลาง รวม 8,341,618 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบหลักประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2553 ในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้าง
พนักงานจ้าง เงินเพิ่มคาครองชีพคาจ้างชั่วคราว โดยปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด  ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่  22  มกราคม  2557  เรื่อง การจายเงิน
เบี้ยประกันสังคมของพนักงาน ในอัตราร้อยละ 5 ของคาตอบแทน
พนักงานจ้าง ,หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ,ประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ความคุ้มครอง
แกลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญหายอันเนื่องมา
จากการทํางานให้แกนายจ้าง โดยคํานวณและนําสงเงินสบทบเข้า
กองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างโดย
ประมาณทั้งปี ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับ
ที่2) พ.ศ. 2561 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การ
ตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,822,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ขึ้นทะเบียน
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดยจาย
อัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแตในสวนของเงินเพิ่ม
ที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18 (2) แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดําเนินการ
มากอน ใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่ม
ขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ เป็นไประเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ,พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ
. 2542 มาตรา 16  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  140  ลําดับที่ 6
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,101,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้
แกคนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25
 พฤศจิกายน 2557 เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดําเนินการมากอน และมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 สําหรับการจายเงิน
เบี้ยความพิการของคนพิการที่มีอายุต่ํากวา 18 ปี โดยใช้ฐาน
ข้อมูลจํานวนคนพิการ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ย
ความพิการ โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นสามปีย้อน
หลัง และข้อมูลจํานวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
จากประกาศบัญชีรายชื่อ โดยดําเนินการจายเงินเบี้ยความ
พิการ เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดําเนิน
การตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่  141  ลําดับที่ 7
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสแก
ผู้ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความ
เป็นอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ย
ยังชีพคนละ 500 บาทตอเดือน ครบทั้ง 12 เดือน เป็นการดําเนิน
การตามภารกิจถายโอน มาตรา 16  แหงพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542  ,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่  141  ลําดับที่ 8

เงินสํารองจาย จํานวน 700,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณได้ลวง
หน้า ในกรณีจําเป็นหรือเพียงพอตอการเผชิญตอการเผชิญเหตุ
สาธารณภัยตลอดปี และนําไปใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวน
รวม หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนการเกิดสาธารณภัยหรือ
คาดวาจะเกิดสาธารณภัย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 ข้อ 19 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 51,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพผู้รับบํานาญของราชการสวนท้องถิ่น
ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญหรือบํานาญรวมกับ ช.ค.บ. แล้วต่ํา
กวาเดือนละ 10,000 บาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือน
ละเทากับสวนตางของจํานวนเงิน 10,000 บาท หักด้วยจํานวน
บํานาญทุกประเภท และ ช.ค.บ. ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญของราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2562

เงินชวยพิเศษผู้รับบํานาญ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือพิเศษเป็นจํานวน 3 เทาของเงิน
บํานาญรวมกับเงินเพิ่มบํานาญ (ถ้ามี) และเงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ถ้ามี) โดยจายตามหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงิน
ชวยเหลือพิเศษกรณีผู้รับบํานาญสวนท้องถิ่นถึงแกความ
ตาย (แบบ บ.ท.10) แตถ้าผู้ตายมิได้แสดงไว้ก็ให้จายแกบุคคลตาม
ข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 287,118 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.) ให้ราชการสวนท้องถิ่นหักเงินจากประมาณการ
รายรับในงบประมาณรายจายประจําปี เพื่อสมทบเข้าเป็นกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่นในอัตราร้อยละสอง เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงการหักเงินจาก
ประมาณการรายรับในงบประมาณรายจายประจําปีสมทบเข้าเป็น
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สปสช.)

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกอง
ทุน พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และ
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องการ
กําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 ข้อ 6 ให้องคการบริหารสวนตําบล
ขนาดกลาง สมทบเงินไมน้อยกวาร้อยละ 40 ของคาบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือพิเศษในกรณีที่พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ถึงแกความตาย เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจายได้ พ.ศ. 2559 ,พระราช
กฤษฎีกา การจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ และเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 ,หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต
.เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานสวน
ท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการจายเงินชวย
พิเศษ กรณี ข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น ผู้รับ
บํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแกความตาย พ.ศ. 2560
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,357,942 บาท

งบบุคลากร รวม 6,800,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,793,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบลทุกคน เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และ
หนังสือตางๆที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด  ดังนี้
(1) เงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือน
ละ  20,400  บาท  จํานวน 12 เดือน 
(2) เงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือน
ละ  11,220  บาท/คน จํานวน 2 คน  จํานวน 12 เดือน 

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกองคการ
บริหารสวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2557 และหนังสือตางๆที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด  ดังนี้
(1) คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ  1,750 บาท  
จํานวน 12 เดือน 
(2) คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ  880  บาท/คน จํานวน 2
 คน  จํานวน 12 เดือน 
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และ
หนังสือตางๆที่เกี่ยวข้อง
(1) คาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา
เดือนละ  1,750 บาท  จํานวน 12 เดือน 
(2) คาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือนละ  880  บาท/คน จํานวน 2 คน  จํานวน 12 เดือน 

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คน เดือนละ 7,200 บาท  คํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือตางๆที่
เกี่ยวข้อง
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,108,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวน คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน แยก
รายละเอียด ดังนี้
1. คาตอบแทนของประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน   1 อัตรา  ในอัตราเดือนละ  11,220
 บาท  จํานวน 12 เดือน
2. คาตอบแทนของรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน   1 อัตรา  ในอัตรา เดือนละ  9,180
 บาท  จํานวน 12 เดือน
3. คาตอบแทนของเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน   1 อัตรา  ในอัตราเดือนละ  7,200
 บาท  จํานวน 12 เดือน
4. คาตอบแทนของสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน   9 อัตรา  ในอัตราเดือนละ  7,200
 บาท  จํานวน 12 เดือน
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,007,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,423,420 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบล คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้
- ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
- รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
- หัวหน้าสํานักปลัด
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน
- นักพัฒนาชุมชน
- นักทรัพยากรบุคคล
- นักวิชาการสาธารณสุข
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน
- เจ้าพนักงานธุรการ
- ครู
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
,หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวัน
ที่ 9 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และ ประกาศ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ,พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 –
 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น,หนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 102,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน เชน คาตอบแทนราย
เดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบลระดับกลาง ในอัตราเดือน
ละ 7,000 บาท ,คาครองชีพชั่วคราวพนักงานสวนตําบล จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564 – 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
การจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535,ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑการให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้
รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 ,หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน(กําหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้น
ไป ได้รับคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
ตําแหนง),ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ,หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล ,รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหน้าสํานัก
ปลัด คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน เป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 ,หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต
. ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวัน
ที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และ ประกาศ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6), หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ,หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะประจําตําแหนงครูที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น,เป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวัน
ที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,198,680 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไปและคาเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ,พนักงานจ้างทั่วไป  ที่ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564 – 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) คํานวณ
ตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจาย
เงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ
.ศ. 2535 ,ประกาศคณะกรรมการพนักงานกลางสวน
ตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ
.2547 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2558  ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น,หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ  ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพของพนักงานจ้าง คํานวณตั้งจาย
ไว้จํานวน 12 เดือน เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ,พระราชกฤษฎีกาการจายเงิน
เดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
. 2535 ,ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558) ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น,หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ  ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 4,409,562 บาท
ค่าตอบแทน รวม 430,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 220,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้
1. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ให้แกผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินคาตอบแทนที่ได้รับแตงตั้งให้ดําเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ จํานวน 20,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หรือตามที่กระทรวง
การคลังกําหนด
2. คาใช้จายเงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ให้แกผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินคาตอบแทนที่ได้รับแตงตั้งให้ดําเนินการ
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นกรณีครบวาระและกรณีแทนตําแหนงที่วางตาม
ที่กฎหมายกําหนด จํานวน 200,000 บาท เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4289  ลงวัน
ที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การเตรียมการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล ,พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 

คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิก
ตามระเบียบของทางราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกตามระเบียบของทาง
ราชการ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ
. 2554 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกตามระเบียบของทางราชการ เป็น
ไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2554 ,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 1,707,562 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 872,562 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จาย คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ ที่เป็นกิจการใน
อํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล เชน คาเย็บ
หนังสือ พร้อมเข้าปกหนังสือ คาจ้างจัดทําแผนพับ วารสาร สื่อสิ่ง
พิมพ ฯลฯ คาใช้จายในการดําเนินคดี คาจ้างเหมากําจัดขยะมูล
ฝอยหรือสิ่งปฏิกูล คาจ้างเหมาบริการ เพื่อจายเป็นคาจ้างจัดทําสิ่ง
ของ จัดทําอาหาร คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการทําประกันรถ
ยนต  การจ้างเหมารักษาความสะอาดสถานที่ราชการ การจ้าง
เหมาทําความสะอาดอาคารที่ทําการ  การจ้างเหมาตัด
หญ้า และ ต้นไม้ การจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการ จ้างเหมาทั่วไป  การจ้างเหมาดําเนินการตางๆ ที่เป็น
กิจการในอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562,หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงิน
คาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภคและหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

คาธรรมเนียมและลงทะเบียน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาธรรมเนียมและลงทะเบียนในการเข้ารับ
การอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร
และสมาชิกสภาฯ ของ อบต. เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2561 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ ดังนี้
(1) เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาใช้จายที่
เกี่ยวเนื่องกับการรับรองรวมทั้งคาบริการด้วย และคาใช้จายอื่นที่
จําเป็นต้องจายที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง การต้อนรับบุคคล  กลุม
บุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน  ตรวจงาน  หรือเยี่ยมชม
หรือทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 5,000 บาท เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคา
รับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนท้อง
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ถิ่น ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(2) เพื่อจายเป็นคารับรอง ประเภทอาหารวางและเครื่องดื่มและ
อาหารในการจัดประชุม จํานวน 30,000  บาท สําหรับผู้เข้ารวม
ประชุมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เข้ารวมประชุม รวมทั้งคาใช้
จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม เชน คาเชาห้อง
ประชุม คาดอกไม้ตกแตงสถานที่ประชุม เป็นต้น โดยเป็นการ
ประชุมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อนําผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อรับทราบนโยบาย
ในการทํางาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑตางๆ หรือซักซ้อมความเข้า
ใจในระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรค
หรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไขเฉพาะเรื่องรวม
กัน  ดังนี้
(1) การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
(2) การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
ตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(3) การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้ง
ขึ้น
(4) การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
(5) การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(6) การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
(7) การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
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การเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(3) เพื่อจายเป็นคาพานพุมดอกไม้ พานประดับพุมดอกไม้ พานพุม
เงินพุมทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ หรือพวงมาลา สําหรับวางอนุสาวรีย หรือใช้ในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส
ตางๆ จํานวน 10,000  บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562,หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร สําหรับ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบ
ต. พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่ว
ไป เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ  คาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นกรณี
ครบวาระและกรณีแทนตําแหนงที่วาง

จํานวน 300,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตั้งผู้
บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นกรณีครบวาระและกรณี
แทนตําแหนงที่วางตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาใช้จายในการจัดประชุมอบรมบุคลากรการเลือก
ตั้ง รวมทั้งผู้สมัครและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อกําหนด ประกาศหรือคําสั่งของ กกต. คาใช้
จายในการจัดตั้งศูนยประสานงานการเลือกตั้ง คาประชาสัมพันธ
การเลือกตั้ง คาจัดพิมพบัตรเลือกตั้ง/บัตรเลือกตั้งตัวอยาง รวมทั้ง
คาขนสง คาจัดพิมพบัญชีรายชื่อ  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้เสียสิทธิเลือก
ตั้ง  คาจัดพิมพ ทําสําเนา หนังสือ ประกาศ ระเบียบ ข้อกําหนด คู
มือเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้อง
ถิ่น คาจัดซื้อ ซอมแซมหีบบัตรเลือกตั้ง และคูหาลงคะแนน คา
พาหนะขนสงสิ่งของ และอุปกรณการเลือกตั้ง   คาจัดสถานที่และ
ทําความสะอาด คาเชาเต็นท คาเชาสถานที่ คาวัสดุอุปกรณและ
เครื่องเขียน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบแทนคณะกรรมการฯ
รายการคาใช้จายอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ฯลฯ เป็นไปตาม,หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2
/ว 4149  ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การเตรียมการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 159 ลําดับที่ 14
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แกเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการการเลือกตั้ง
ประจําหนวยเลือกตั้ง

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
แกเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการการเลือกตั้งประจําหนวยเลือกตั้ง โดย
มีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาจัดสถานที่ คาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณในการ
จัดการฝึกอบรม  คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น  เป็นไปตาม,หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว
 4149  ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การเตรียมการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 1
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โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2565  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจ้างเหมาบริการบุคคล
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ คาวัสดุ อุปกรณ คาใช้สอยของสํานักงานที่จํา
เป็น คาจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาจ้างเหมาบริการ
บุคคล คาวัสดุ อุปกรณ คาใช้สอยของสํานักงานที่จําเป็น คาจ้าง
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือเข้า
ปก คาเย็บหนังสือเข้าปก คาจัดทําวารสารหรือแผนพับ คาจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เป็น
ไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่  163  ลําดับที่ 25

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อให้สามารถทํางาน
ได้ตามปกติ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1536 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 375,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
 1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
 2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
 สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบงการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดัง
นี้
 ประเภทวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร  ฯลฯ
 ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร สิ่งพิมพที่ได้จาก
การซื้อหรือจ้างพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯเป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
 1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
 2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
 สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบงการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดัง
นี้ 
 ประเภทวัสดุคงทน เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด กระติกน้ําร้อน กระติก
น้ําแข็ง ถังแกส เตา  ฯลฯ
 ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอนผ้า
หม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
 1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
 2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบงการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดัง
นี้
 ประเภทวัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคเกียร ล็อคคลัตช กระจก
โค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร  ฯลฯ
 ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและ
สกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ 
 ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก ตลับลูกปน กันชนรถ
ยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
 1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
 2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบงการพิจารณาออกเป็น 1 ประเภท ดัง
นี้
 ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาส ฯลฯ 
 เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น       
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 55,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร   รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
 1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
 2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
 3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบงการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดัง
นี้
 ประเภทวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล  ฯลฯ
 ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette , Floppy Disk, Removable Disk,Compact Disc, Di
gtal Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 
 ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดน ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป แผนวงจร ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น       
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วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
 1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
 2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
 สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบงการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดัง
นี้
 ประเภทวัสดุคงทน  เชน มิเตอรน้ํา – ไฟฟ้า  สมอเรือ ตะแกรง
กันสวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปิด-ปิดแกส ฯลฯ 
 ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน อุปกรณบังคับสัตว
 เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น       
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,897,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,800,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล  ศูนย อปพร.ประจําตําบล ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  และสถาน
ที่ที่อยูในความควบคุมดูแลของ อบต. รวม 12
 เดือน  จํานวน 200,000 บาท หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น       
 - เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับงานสูบน้ําของสถานีสูบน้ําด้วย
ไฟฟ้าบ้านหนองระว้า,สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านหนองปลา
ค้าว และสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบสงน้ําบ้าน
นากลาง สําหรับสวนขององคการบริหารสวนตําบล รวม 12
 เดือน   จํานวน 1,600,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ,หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1814 ลงวันที่ 15
 กันยายน 2548 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกคาใช้จายที่
ถือวาเป็นรายจายเมื่อได้แจ้งให้ชําระหนี้,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น       

วันที่พิมพ : 19/8/2564  11:15:08 หน้า : 29/93



คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล สําหรับที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบล ศูนย อปพร.ประจําตําบล   ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  และสถานที่ที่อยูในความควบคุมดูแลของ อบต
. รวม 12 เดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561,หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1814 ลงวัน
ที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกคาใช้
จายที่ถือวาเป็นรายจายเมื่อได้แจ้งให้ชําระหนี้,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น       
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท เชนคาโทรศัพทพื้นฐาน คา
โทรศัพทเคลื่อนที่ และให้ความหมายรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการดังกลาว ฯลฯ คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท คา
บํารุงรักษาสาย ฯลฯ  รวม 12 เดือน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561,หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1814 ลง
วันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกคา
ใช้จายที่ถือวาเป็นรายจายเมื่อได้แจ้งให้ชําระหนี้,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น       

คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561,หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1814 ลงวัน
ที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกคาใช้
จายที่ถือวาเป็นรายจายเมื่อได้แจ้งให้ชําระหนี้,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น       
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  คาใช้จายในการ
บริการอินเตอรเน็ต คาใช้จายตามโครงการเครือขายระบบ
อินเตอรเน็ต คาธรรมเนียมชื่อเว็บไซต คาเชาพื้นที่เว็บไซตบน
อินเตอรเน็ต พร้อมลิขสิทธิ์ซอฟแวรโปรแกรมระบบจัดการเว็บไซต
ในเครือขายองคกรปกครองสวนท้องถิ่น และคาบริการอื่นๆ และ
ให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้บริการที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ รวม 12 เดือนหรือ 1 ปี เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561,หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1814 ลง
วันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกคา
ใช้จายที่ถือวาเป็นรายจายเมื่อได้แจ้งให้ชําระหนี้,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น       
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งบลงทุน รวม 147,760 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 147,760 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1,980 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน   จํานวน 1
 ตัว  มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) ขนาดกว้าง 57 ลึก 60 สูง 90 เซนติเมตร
2) โครงสร้างภายในที่นั่งและพนักพิงของเก้าอี้ผลิตจากเหล็กตัด
และแตงขึ้นรูป
3) บุด้วยฟองน้ําวิทยาศาสตรตัดและแตงขึ้นรูป
4) วัสดุที่ใช้สําหรับหุ้มทําด้วยหนังเทียม
5) เท้าแขนของเก้าอี้ ผลิตจากพลาสติก PP ฉีดขึ้นรูป
6) ระบบการปรับสูงและต่ําของเก้าอี้ใช้ระบบ “แกนไฮโดรลิค”
7) โครงขาเก้าอี้แบบ 5 แฉก ผลิตจากเหล็กพับขึ้นรูปชุบเคลือบผิว
ด้วยโครเมียม
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ  สํานักงบประมาณ 

จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 4,280 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อโตะทํางาน  จํานวน 1 ตัว  มี
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
1) โตะขนาด 150 x 80 x 75 เซนติเมตร
2) ด้านซ้ายมีตู้บานเปิดเก็บของ 1 ตู้ ด้านขวามี 1 ลิ้นชัก และตู้ 1
 ตู้บานเปิด
3) โครงสร้างทําด้วยโครงไม้เนื้อแข็งกรุด้วยไม้สักอิตาลีลายเส้น
4) ขาเหล็กเหลี่ยม 1 นิ้ว หนา 0.6 มิลลิเมตร
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ  สํานักงบประมาณ 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว )

จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน   (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว )   จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB  หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา  จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ เดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องโน้ตบุก  จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
 1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB  ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นบานไมน้อยกวา 2.3 GHZ และมีหนวย
ประมวลประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) 
ไมน้อยกวา 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB  ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นบานไมน้อยกวา 1.8 GHZ และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรรีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลสูง
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB  หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อย
กวา 1,366 X 768 Pixel และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา   จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n , ac) 
และ Bluetooth
เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ เดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน  1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อ
ซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึง
คาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง) เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1536 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,872,360 บาท
งบบุคลากร รวม 1,538,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,538,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,030,620 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน ให้แก พนักงานสวนตําบลและคาปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 12  เดือน
- ผู้อํานวยการกองคลัง
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- นักวิชาการพัสดุ
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
,หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวัน
ที่ 9 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และ ประกาศ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ,พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 –
 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น,หนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 18,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564 – 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
การจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535,ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑการให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้
รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 ,หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน(กําหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้น
ไป ได้รับคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
ตําแหนง),ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ,หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้อํานวยการกอง
คลัง คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน เป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 ,หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต
. ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวัน
ที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และ ประกาศ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6), หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น,หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 418,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไปและคาเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ,พนักงานจ้างทั่วไป  ที่ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564 – 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) คํานวณ
ตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจาย
เงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ
.ศ. 2535 ,ประกาศคณะกรรมการพนักงานกลางสวน
ตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ
.2547 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2558  ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น,หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ  ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 28,980 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพของพนักงานจ้าง คํานวณตั้งจาย
ไว้จํานวน 12 เดือน เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ,พระราชกฤษฎีกาการจายเงิน
เดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
. 2535 ,ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558) ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ,หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ  ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ให้แกผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินคาตอบแทนที่ได้รับแตงตั้งให้ดําเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 หรือตามที่กระทรวงการคลังกําหนด

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล ,พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิก
ตามระเบียบของทางราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกตามระเบียบของทางราชการ เป็นไปตามพระ
ราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2554 ,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จาย คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ ที่เป็นกิจการใน
อํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล เชน คาเย็บ
หนังสือ พร้อมเข้าปกหนังสือ คาจ้างจัดทําแผนพับ วารสาร สื่อสิ่ง
พิมพ ฯลฯ คาจ้างเหมากําจัดขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล คาจ้าง
เหมาบริการ เพื่อจายเป็นคาจ้างจัดทําสิ่งของ จัดทําอาหาร คาเบี้ย
ประกัน คาใช้จายในการทําประกันรถยนต  การจ้างเหมารักษา
ความสะอาดสถานที่ราชการ การจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร
ที่ทําการ  การจ้างเหมาตัดหญ้า และ ต้นไม้ การจ้างเหมารักษา
ความปลอดภัยสถานที่ราชการ จ้างเหมาทั่วไป  การจ้างเหมา
ดําเนินการตางๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ
.ศ. 2562,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560

คาธรรมเนียมและลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาธรรมเนียมและลงทะเบียนในการเข้ารับ
การอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างของ อบต
. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
ใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร สําหรับ พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ  คาที่
พัก และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
 เชน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อให้สามารถทํางาน
ได้ตามปกติ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1536 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
 1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
 2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
 สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบงการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดัง
นี้
 ประเภทวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร  ฯลฯ
 ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร สิ่งพิมพที่ได้จาก
การซื้อหรือจ้างพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯเป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร   รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
 1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
 2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
 3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบงการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดัง
นี้
 ประเภทวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล  ฯลฯ
 ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette , Floppy Disk, Removable Disk,Compact Disc, Di
gtal Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 
 ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดน ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป แผนวงจร ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น       
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท เชนคาโทรศัพทพื้นฐาน คา
โทรศัพทเคลื่อนที่ และให้ความหมายรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการดังกลาว ฯลฯ คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท คา
บํารุงรักษาสาย ฯลฯ  รวม 12 เดือน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561,หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1814 ลง
วันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกคา
ใช้จายที่ถือวาเป็นรายจายเมื่อได้แจ้งให้ชําระหนี้,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น       
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งบลงทุน รวม 33,960 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,960 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1,780 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน   จํานวน 1
 ตัว  มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) ขนาดกว้าง 57 ลึก 58 สูง 90-102 เซนติเมตร
2) โครงสร้างภายในที่นั่งและพนักพิงของเก้าอี้ผลิตจากเหล็กแป็ป
กลมขนาด ?  นิ้ว หนา 1.2 
มิลลิเมตรดัดขึ้นรูป
3) ที่นั่งและพนักพิงของเก้าอี้บุด้วยฟองน้ําวิทยาศาสตร
4) เท้าแขนและขาเก้าอี้ ผลิตจากสารPOLYPROPYLRNE ฉีดขึ้น
รูป
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ  สํานักงบประมาณ 

จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 2,680 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อโตะทํางาน   จํานวน 1
 ตัว  มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
1) โตะขนาด 120x60x75 เซนติเมตร
2) ด้านขวามีตู้บานเปิดเก็บของ 1 ตู้
3) โครงสร้างทําด้วยโครงไม้เนื้อแข็งกรุด้วยไม้สักอิตาลีลายเส้น
4) ขาเหล็กเหลี่ยม 1 นิ้ว หนา 0.6 มิลลิเมตร
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ  สํานักงบประมาณ 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว )

จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน   (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว )   จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB  หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา  จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ เดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน  1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อ
ซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึง
คาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง) เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1536 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 177,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 177,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 177,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

จํานวน 177,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย คา
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดสถานที่ คา
เครื่องขยายเสียงพร้อมไฟรอบสนามฝึก คาตัดชุด อปพร. คาวัสดุ
และอุปกรณ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
กิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2565 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  147  ลําดับ
ที่ 4
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาตอบแทนอปพร. คา
ป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายวาด้วย
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 โดยใช้อัตรา
คาตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติวาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น       

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร สําหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ  คาที่พัก และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใหมและ
เทศกาลสงกรานต

จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปีใหมและสงกรานต  สําหรับจายเป็นคาใช้จาย
สําหรับในการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนชวงเทศกาลตางๆ  โดย
มีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายโครงการ คาป้ายป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนจัดซื้ออุปกรณที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่  146  ลําดับที่ 3

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,457,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 985,100 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อคาใช้จายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาจัดสถานที่ คาของรางวัลสําหรับเด็กนักเรียน คา
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง คาป้ายโครงการ คาวัสดุและ
อุปกรณ คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นในการดําเนินการโครงการ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่  142  ลําดับที่ 1
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา  (คากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

จํานวน 10,750 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลนากลาง เชน คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคน
ละ 430 บาท/ปี  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2565 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  159  ลําดับ
ที่ 13

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา  (คาเครื่องแบบ
นักเรียน)

จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลนากลาง เชน คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคน
ละ 300 บาท/ปี  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2565 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  158  ลําดับ
ที่ 11
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา  (คาหนังสือ
เรียน)

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลนากลาง เชน คาหนังสือเรียน อัตราคน
ละ 200 บาท/ปี  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2565  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  158  ลําดับ
ที่ 9

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา  (คาอุปกรณการ
เรียน)

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลนากลาง เชน คาอุปกรณการเรียน อัตราคน
ละ 200 บาท/ปี  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2565  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  158  ลําดับ
ที่ 10
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน รายหัว)

จํานวน 85,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลนากลาง เชน คาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการ
ศึกษา เครื่องพัฒนาการเด็ก อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี  เป็นไป
ตามเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2565  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  157  ลําดับ
ที่ 8

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลาง
วันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 257,250 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุประกอบอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลนากลางที่องคการบริหารสวนตําบลจัดตั้งขึ้นเอง อัตรา
มื้อละ 21 บาทตอคน จํานวน  245 วัน เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวัน
ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เฉพาะ
เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่  128  ลําดับที่ 3

ค่าวัสดุ รวม 534,600 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 529,600 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว            
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 1) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลนากลาง จํานวนเงิน  20,000.-บาท เป็นคาจัดซื้อวัสดุ
งานบ้านงานครัว รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจาย ดังตอไปนี้
 1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
 2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
 สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบงการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดัง
นี้ 
 ประเภทวัสดุคงทน เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด กระติกน้ําร้อน กระติก
น้ําแข็ง ถังแกส เตา  ฯลฯ
 ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอนผ้า
หม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
คาอาหารเสริม (นม)          
 - เพื่อจายเป็นคาจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนประถม
ศึกษาในเขตพื้นที่และศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคการบริหารสวน
ตําบลจัดตั้งขึ้นเอง  ดังนี้ -
 1) คาใช้จายอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดนากลาง   สําหรับเด็ก
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อนุบาลและเด็ก ป.1 – ป.6 จํานวน 260 วัน ๆละ 8
 บาท/คน จํานวนเงิน  291,200.-บาท   (ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปจากรัฐบาลจัดสรรให้ จํานวน 7.37 บาท และองคการ
บริหารสวนตําบลนากลางสบทบเพิ่มเติม จํานวน 0.63
 สตางค เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2565  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  128  ลําดับ
ที่ 4
 2) คาใช้จายอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเขาปูน  สําหรับเด็ก
อนุบาลและเด็ก ป.1 – ป.6 จํานวน 260 วัน ๆละ 8
 บาท/คน จํานวนเงิน  114,400.-บาท   (ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปจากรัฐบาลจัดสรรให้ จํานวน 7.37 บาท และองคการ
บริหารสวนตําบลนากลางสบทบเพิ่มเติม จํานวน 0.63
 สตางค เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2565 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  128  ลําดับ
ที่ 4
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 3) คาใช้จายอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
นากลาง สําหรับเด็กปฐมวัยในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
นากลาง จํานวน 260 วัน ๆละ 8 บาท/คน จํานวนเงิน 104,000
.-บาท   (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลจัดสรร
ให้ จํานวน 7.37 บาท และองคการบริหารสวนตําบลนากลางสบ
ทบเพิ่มเติม จํานวน 0.63 สตางค เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2
 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  128
  ลําดับที่ 4
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร   รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
 1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
 2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
 3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบงการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดัง
นี้
 ประเภทวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล  ฯลฯ
 ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette , Floppy Disk, Removable Disk,Compact Disc, Di
gtal Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 
 ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดน ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป แผนวงจร ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น       

วันที่พิมพ : 19/8/2564  11:15:08 หน้า : 59/93



งบลงทุน รวม 573,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 573,400 บาท
ครุภัณฑอื่น

จัดซื้อเครื่องเลนสนามเด็กเลน จักรยานหัวสัตว 3 ที่นั่ง จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเลนสนามเด็กเลน จักรยานหัวสัตว 3
 ที่นั่ง  จํานวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
1) ฐานแทนกว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 237 เซนติเมตร
2) มือจับกว้าง 13 เซนติเมตร ยาว 47 เซนติเมตร
3) แทนเบาะนั่งสูง 70 เซนติเมตร สามารถปรับได้สูงต่ํา 63
 เซนติเมตร
4) จานปั่นจักรยานขนาด 30 เซนติเมตร
5) ระบบลูกปนรับน้ําหนัก
6) ระบบสีน้ํามันพนแล้วอบแห้ง
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3 หน้าที่ 16 ลําดับ
ที่ 1
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จัดซื้อเครื่องเลนสนามเด็กเลน ชิงช้าหัวสัตวนั่งหน้า - หลัง 2 ที่นั่ง จํานวน 13,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเลนสนามเด็กเลน  ชิงช้าหัวสัตวนั่ง
หน้า-หลัง 2 ที่นั่ง   จํานวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะ ดังนี้
1) ฐานแทนตัว A กว้าง 170 เซนติเมตร  ยาว 215.5 เซนติเมตร
2) ความสูง 150 เซนติเมตร 
3) ความกว้างของสายชิงช้า 143.5 เซนติเมตร 
4) ฐานแทนเบาะ 56.5 เซนติเมตร
5) เบาะคู กว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร
6) เหล็กที่ใช้ ขนาด 1.5 นิ้ว
7) ระบบลูกปนเม็ดกลมรับน้ําหนัก
8) ระบบสีน้ํามันพนแล้วอบแห้ง
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 16 ลําดับ
ที่ 2

จัดซื้อเครื่องเลนสนามเด็กเลน ชุดสนามเด็กรวมยางวิ่งถังลอด
กระดานลื่น

จํานวน 40,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเลนสนามเด็กเลน  ชุดสนามเด็กรวม
ยางวิ่งถังลอดกระดานลื่น จํานวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะ ดังนี้
1) ความกว้างของฐานเครื่องไมน้อยกวา 230 เซนติเมตร 
2) ความยาวของฐานเครื่องไมน้อยกวา 360 เซนติเมตร  
3) ความสูงของฐานเครื่องไมน้อยกวา 210 เซนติเมตร 
4) ระบบสีน้ํามันพนแล้วอบแห้ง
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 16 ลําดับ
ที่ 4
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จัดซื้อเครื่องเลนสนามเด็กเลน เรือสปีดโบท จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเลนสนามเด็กเลน เรือสปีดโบท
  จํานวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
1) ฐานแทนกว้าง 113 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร
2) เบาะสูง กว้าง 24 เซนติเมตร  ยาว 25 เซนติเมตร
3) แทนนั่งเป็นเหล็กกว้าง 65 เซนติเมตร ยาว 44 เซนติเมตร
4) ความยาวของเครื่องเลนจากด้านหน้า-หลัง 258 เซนติเมตร
5) ความสูงจากพื้น 210 เซนติเมตร
6) เหล็กที่ใช้ ขนาด 1 นิ้ว
7) ระบบสีน้ํามันพนแล้วอบแห้ง
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3 หน้าที 16 ลําดับ
ที่ 3

จัดซื้อเครื่องเลนสนามเด็กเลนกลางแจ้ง ชุดดอกไม้กับกระตายหรรษา จํานวน 490,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเลนสนามเด็กเลนกลางแจ้ง ชุด
ดอกไม้กับกระตายหรรษา ประกอบแล้วขนาดไมน้อย
กวา 7.40 X 3.50 เมตร สามารถให้บริการผู้เลนได้ครั้งละ
ประมาณ 10 – 15 คน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
1. อุปกรณกระดานลื่นเกลียว 360 องศา จํานวน 1 ชุด
- ทําจากพลาสติกโพลีเอสทีลีน แบบเหนียวมีสารป้องกันรังสียู
วี หลอขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวแบบผนังสองชั้น (Double Wall) ไมมี
รอยตอ
- ตัวอุปกรณ มีความกว้างไมน้อยกวา 150 เซนติเมตร ความยาว
ไมน้อยกวา 150 เซนติเมตร ความสูงไมน้อยกวา 180 เซนติเมตร

2. อุปกรณกระดานลื่นคลื่นแบบเดี่ยว  จํานวน 1 ชุด
- ทําจากพลาสติกโพลีเอสทีลีน แบบเหนียวมีสารป้องกันรังสียู
วี หลอขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวแบบผนังสองชั้น (Double Wall) ไมมี
รอยตอ
- ตัวอุปกรณ มีความกว้างไมน้อยกวา 45 เซนติเมตร ความยาวไม
น้อยกวา 200 เซนติเมตร ความสูงไมน้อยกวา 30 เซนติเมตร
3. ผนังคานูปี  จํานวน 1 ชิ้น
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- ทําจากพลาสติกโพลีเอสทีลีน แบบเหนียวมีสารป้องกันรังสียู
วี หลอขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวแบบผนังสองชั้น (Double Wall) ไมมี
รอยตอ
- ตัวอุปกรณ มีความกว้างไมน้อยกวา 75 เซนติเมตร ความยาวไม
น้อยกวา 6 เซนติเมตร ความสูงไมน้อยกวา 100 เซนติเมตร
4. ผนังกันตก  จํานวน 1 ชิ้น
- ทําจากพลาสติกโพลีเอสทีลีน แบบเหนียวมีสารป้องกันรังสียู
วี หลอขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวแบบผนังสองชั้น (Double Wall) ไมมี
รอยตอ
- ตัวอุปกรณ มีความกว้างไมน้อยกวา 75 เซนติเมตร ความยาวไม
น้อยกวา 5 เซนติเมตร ความสูงไมน้อยกวา 100 เซนติเมตร
5. ผนังหน้าตาง  จํานวน 1 ชิ้น
- ทําจากพลาสติกโพลีเอสทีลีน แบบเหนียวมีสารป้องกันรังสียู
วี หลอขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวแบบผนังสองชั้น (Double Wall) ไมมี
รอยตอ
- ตัวอุปกรณ มีความกว้างไมน้อยกวา 75 เซนติเมตร ความยาวไม
น้อยกวา 10 เซนติเมตร ความสูงไมน้อยกวา 100 เซนติเมตร
6. ผนังทิ๊กแท็ก โท  จํานวน 1 ชุด
- ทําจากพลาสติกโพลีเอสทีลีน แบบเหนียวมีสารป้องกันรังสียู
วี หลอขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวแบบผนังสองชั้น (Double Wall) ไมมี
รอยตอ
- ตัวอุปกรณ มีความกว้างไมน้อยกวา 80 เซนติเมตร ความยาวไม
น้อยกวา 15 เซนติเมตร ความสูงไมน้อยกวา 100 เซนติเมตร
7. ปีนป่าย   จํานวน 1 ชุด
- ทําจากพลาสติกโพลีเอสทีลีน แบบเหนียวมีสารป้องกันรังสียู
วี หลอขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวแบบผนังสองชั้น (Double Wall) ไมมี
รอยตอ
- ตัวอุปกรณ มีความกว้างไมน้อยกวา 75 เซนติเมตร ความยาวไม
น้อยกวา 90 เซนติเมตร ความสูงไมน้อยกวา 20 เซนติเมตร
8. หลังคารูปสัตว  จํานวน 1 ชุด
- ทําจากพลาสติกโพลีเอสทีลีน แบบเหนียวมีสารป้องกันรังสียู
วี หลอขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวแบบผนังสองชั้น (Double Wall) ไมมี
รอยตอ
- ตัวอุปกรณ มีความกว้างไมน้อยกวา 190 เซนติเมตร ความยาว
ไมน้อยกวา 170 เซนติเมตร ความสูงไมน้อยกวา 80 เซนติเมตร
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9. อุปกรณใบไม้ปิดหัวเสา  จํานวน 1 ชุด
- ทําจากพลาสติกโพลีเอสทีลีน แบบเหนียวมีสารป้องกันรังสียู
วี หลอขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวแบบผนังสองชั้น (Double Wall) ไมมี
รอยตอ
- ตัวอุปกรณ ความกว้างไมน้อยกวา 120 เซนติเมตร ความยาวไม
น้อยกวา 120 เซนติเมตร ความสูงไมน้อยกวา 70 เซนติเมตร
10. ดอกไม้ปิดหัวเสา  จํานวน 1 ชุด
- ทําจากพลาสติกโพลีเอสทีลีน แบบเหนียวมีสารป้องกันรังสียู
วี หลอขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวแบบผนังสองชั้น (Double Wall) ไมมี
รอยตอ
- ตัวอุปกรณ มีความกว้างไมน้อยกวา 75 เซนติเมตร ความยาวไม
น้อยกวา 75 เซนติเมตร ความสูงไมน้อยกวา 10 เซนติเมตร
11. อุปกรณบันไดทางขึ้น  จํานวน 1 ชุด
- ทําจากเหล็กชุดด้วย PVC Coating ( Plastic Vinyl Coating)
- ตัวอุปกรณ มีความกว้างไมน้อยกวา 40 เซนติเมตร ความยาวไม
น้อยกวา 60 เซนติเมตร ความสูงไมน้อยกวา 60 เซนติเมตร
12. อุปกรณแผนพื้นสีเหลี่ยม  จํานวน 3 ชุด
- ทําจากเหล็กชุดด้วย PVC Coating ( Plastic Vinyl Coating)
- ตัวอุปกรณ มีความกว้างไมน้อยกวา 90 เซนติเมตร ความยาวไม
น้อยกวา 90 เซนติเมตร ความสูงไมน้อยกวา 6 เซนติเมตร
13. อุปกรณชิงช้า 2 ที่นั่ง  จํานวน 1 ชิ้น
- ทําจากเหล็กพนสีฝุ่นกันสนิมโพลีเอสเตอร และสงเข้าเตาอบแห้ง
ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียล เพื่อป้องกันการกระแทกได้ดี
- ตัวอุปกรณ ความกว้างไมน้อยกวา 90 เซนติเมตร ความยาวไม
น้อยกวา 250 เซนติเมตร ความสูงไมน้อยกวา 170 เซนติเมตร
14. อุปกรณเสากลม  จํานวน 8 ชุด
- ทําจากเหล็ก เสากลมมีเส้นผานศูนยกลาง วัดรอบนอกไมน้อย
กวา 112 มิลลิเมตร และมีความหนาไมน้อยกวา 2
 มิลลิเมตร เคลือบด้วยสีฝุ่นโพลีเอสเตอรอบแห้ง
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 16 ลําดับ
ที่ 5
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งบเงินอุดหนุน รวม 899,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 899,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “คายพุทธบุตร” จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “
คายพุทธบุตร” ให้แกโรงเรียนวัดนากลาง  เพื่อสําหรับจายเป็นคา
สนับสนุนในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเด็กนักเรียนให้มีการเรียนรู้
หลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนา เชน คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหาร คาตอบแทนวิทยากร คาจัดสถานที่อบรม ฯลฯ ตาม
หนังสือโรงเรียนวัดนากลาง ที่ ศธ 04073.102/67 ลงวัน
ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่  128  ลําดับที่ 5

โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กตามหลักพหุปัญญา จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กตามหลัก
พหุปัญญาให้แกโรงเรียนบ้านเขาปูน  เพื่อสําหรับจายเป็นคาวัสดุ
และอุปกรณ ฯลฯ ตามหนังสือโรงเรียนบ้านเขาปูน ที่ ศธ
 04073.026/76 ลงวันที่5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การเสนอ
โครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  130  ลําดับ
ที่ 9
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โครงการสร้างรั้วป้องกันยาเสพติดให้กับเยาวชนตําบลนากลาง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายอุดหนุนโครงการสร้างรั้วป้องกันยาเสพติด
ให้กับเยาวชนตําบลนากลางให้แกสถานีตํารวจภูธรบางประ
มุง  เพื่อสําหรับจายเป็นคาสนับสนุนโครงการประกอบด้วย คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุ คาป้าย  อุปกรณในการฝึกอบรม และคาใช้จายอื่นๆที่จํา
เป็น ตามหนังสือสถานีตํารวจภูธรบางประมุง  ที่ ตช 0021(นว
)423/698 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง สงโครงการเพื่อขอ
รับเงินอุดหนุนจากองคการบริหารสวนตําบลนากลาง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่  147  ลําดับที่ 5

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเขาปูน จํานวน 231,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านเขา
ปูน  เพื่อจายเป็นคาวัสดุประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กนัก
เรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน (สพฐ.) ที่
อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล  อัตรามื้อละ 21 บาทตอ
คน จํานวน  200 วัน เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2565 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  127  ลําดับ
ที่ 2
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โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดนากลาง จํานวน 588,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
วัดนากลาง   เพื่อจายเป็นคาวัสดุประกอบอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้น
ฐาน (สพฐ.) ที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล  อัตรามื้อ
ละ 21 บาทตอคน จํานวน  200 วัน เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวัน
ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เฉพาะ
เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่  127  ลําดับที่ 1
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 407,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 247,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

- คาใช้จายเงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อเป็นคาตอบแทนเป็นคาป่วยการ
ชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปให้แกอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลนากลาง ได้แก อาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในองคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรือใกล้เคียง ที่
ได้รับคําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายที่มี
ภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหารท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นและการเบิกจาย พ.ศ. 2562, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318  ลงวัน
ที่ 21 เมษายน 2564 เรื่องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นคาใช้จายให้แกอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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ค่าใช้สอย รวม 53,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 53,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณในการฝึกอบรม คาวัคซีน คาเข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา คา
ป้ายโครงการ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2565 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  135  ลําดับ
ที่ 2
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย รายจาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
 1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
 2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
 สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบงการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดัง
นี้
 ประเภทวัสดุคงทน เชน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวย
แก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคน
ไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่อง
มือวิทยาศาสตร ฯลฯ
 ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน สําลี และผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมี
ภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอด
แก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตางๆ หลอด
เอกซเรย ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูบ้านแหง
ละ 20,000.-บาท จํานวน 8 หมูบ้าน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมตางๆ ให้มีความเหมาะสมกับ
ปัญหาและบริบทพื้นที่ เชน คาใช้จายในการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความ
สามารถ ทักษะของประชาชน คาใช้จายสําหรับอบรม การ
ประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผยแพรประชาสัมพันธ หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแตละโครงการ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2565,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่  137  ลําดับที่ 8

วันที่พิมพ : 19/8/2564  11:15:08 หน้า : 71/93



แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 15,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการดําเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณ
กุศลของกิ่งกาชาดอําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการ
ดําเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลของกิ่งกาชาดอําเภอโกรก
พระ จังหวัดนครสวรรค เพื่อชวยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือด
ร้อนในพื้นที่ตางๆ เชนผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรีคนชรา คน
พิการ ผู้ประสบสาธารณภัย ตลอดจนนําไปจายในการออกหนวย
รับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และกิจการอันเป็นสาธารณกุศล
อื่นๆ เป็นไปตามหนังสืออําเภอโกรกพระ ที่ นว. 0218/2029 ลง
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เรื่อง โครงการขอรับงบประมาณสนับ
สนุนจากองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  131  ลําดับ
ที่ 3
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 437,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 437,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 437,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดประชุมประชาคม (อบต.สัญจร) จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําแผน
ชุมชนและกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผน
ชุมชน การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําข้อมูลมาจัด
ทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (อบต.สัญจร) โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาป้ายโครงการ คาวัสดุ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2565 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  155  ลําดับ
ที่ 1

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิก อบต. 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน และกลุมพลังมวลชน 
ฯลฯ

จํานวน 362,500 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  สําหรับ
จายเป็นคาฝึกอบรมศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิก อบต
. พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน และกลุมพลังมวล
ชน ฯลฯ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาสมนาคุณวิทยากร  คา
พาหนะ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คาวัสดุ อุปกรณใน
การฝึกอบรม และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่  156  ลําดับที่ 4
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โครงการสงเสริมกลุมอาชีพสตรี ประจําปี พ.ศ. 2565 จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสงเสริม พัฒนาสตรี รวมทั้งบํารุง
และสงเสริมการประกอบอาชีพ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ป้าย คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่  133  ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมและให้ความรู้การจัดทําแผนพัฒนา จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการการมีสวนรวมและให้ความรู้การจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมสนับสนุน การขับเคลื่อนและ
การจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาป้ายโครงการฯ  คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2565 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  163  ลําดับ
ที่ 25
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาตําบล จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแขงขันกีฬาตําบล  สําหรับจายเป็น
คาจัดงานการแขงขันกีฬาตําบลประจําปี  โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาป้าย คาจัดสถานที่และสนามแขงขัน คาน้ําและน้ําแข็ง คา
อาหารสําหรับนักกีฬา คาเชาเครื่องขยายเสียง  คาถ้วยรางวัล คา
เงินรางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาวัสดุอื่นๆ และคา
ใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2565 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  139  ลําดับ
ที่ 1
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนจํานําพรรษา ประจําปี พ.ศ. 2565 จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมแหเทียนเข้า
พรรษา โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาตกแตงรถขบวนแห
เทียน คาจัดสถานที่ คาเชาเครื่องไฟประดับและขยายเสียง คาเงิน
รางวัลการประกวด และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  143  ลําดับที่ 5

โครงการจัดงานระลึกคุณผู้สูงอายุ ประจําปี พ.ศ. 2565 จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมงานระลึกคุณผู้สูง
อายุ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจัดสถานที่ คาเชาเครื่อง
ขยายเสียง คาอาหาร คาน้ําดื่มและน้ําแข็ง คาป้ายโครงการ และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่  143  ลําดับที่ 3
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานประเพณีวัฒนธรรม อําเภอโกรกพระ  
จังหวัดนครสวรรค

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและงาน
ประเพณีวัฒนธรรม อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรคให้แกที่
ทําการปกครองอําเภอโกรกพระ  เป็นไปตามหนังสืออําเภอโกรก
พระ ที่ นว. 0218/2029 ลงวัน
ที่ 27 กรกฎาคม 2564 เรื่อง โครงการขอรับงบประมาณสนับสนุน
จากองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  145  ลําดับที่ 10

วันที่พิมพ : 19/8/2564  11:15:09 หน้า : 77/93



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,724,080 บาท

งบบุคลากร รวม 946,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 946,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 624,660 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและคาปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 12  เดือน ดังนี้
    - ผู้อํานวยการกองชาง
    - นายชางโยธา
 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
,หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวัน
ที่ 9 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และ ประกาศ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ,พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 –
 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น,หนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้อํานวยการกอง
ชาง คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน เป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 ,หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต
. ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวัน
ที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และ ประกาศ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6), หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น,หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 252,720 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไปและคาเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ,พนักงานจ้างทั่วไป  ที่ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564 – 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) คํานวณ
ตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจาย
เงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ
.ศ. 2535 ,ประกาศคณะกรรมการพนักงานกลางสวน
ตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ
.2547 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2558  ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น,หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ  ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 26,700 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพของพนักงานจ้าง คํานวณตั้งจาย
ไว้จํานวน 12 เดือน เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ,พระราชกฤษฎีกาการจายเงิน
เดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
. 2535 ,ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558) ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ,หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ  ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 768,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 276,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ให้แกผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินคาตอบแทนที่ได้รับแตงตั้งให้ดําเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 หรือตามที่กระทรวงการคลังกําหนด

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล ,พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

คาเชาบ้าน จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิก
ตามระเบียบของทางราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกตามระเบียบของทางราชการ เป็นไปตามพระ
ราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2554 ,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563

วันที่พิมพ : 19/8/2564  11:15:09 หน้า : 81/93



ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จาย คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ ที่เป็นกิจการใน
อํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล เชน คาคําขอ,คา
ธรรมเนียมใบอนุญาต,คาเย็บหนังสือ พร้อมเข้าปกหนังสือ คาจ้าง
จัดทําแผนพับ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ ฯลฯ คาจ้างเหมากําจัดขยะมูล
ฝอยหรือสิ่งปฏิกูล คาจ้างเหมาบริการ เพื่อจายเป็นคาจ้างจัดทําสิ่ง
ของ จัดทําอาหาร คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการทําประกันรถ
ยนต  การจ้างเหมารักษาความสะอาดสถานที่ราชการ การจ้าง
เหมาทําความสะอาดอาคารที่ทําการ  การจ้างเหมาตัด
หญ้า และ ต้นไม้ การจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการ จ้างเหมาทั่วไป  การจ้างเหมาดําเนินการตางๆ ที่เป็น
กิจการในอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562,หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงิน
คาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

คาธรรมเนียมและการลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาธรรมเนียมและลงทะเบียนในการเข้ารับ
การอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างของ อบต
. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
ใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการขอรังวัดที่ดิน คารังวัดที่ดิน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการขอรังวัดที่ดิน คารังวัดที่ดิน สอบเขต
ที่ดิน คาธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวกับที่ดินที่อยูในอํานาจหน้าที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลเป็นต้น 

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ  คาที่
พัก และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อให้สามารถทํางาน
ได้ตามปกติ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1536 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
 1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
 2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
 สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบงการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดัง
นี้
 ประเภทวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร  ฯลฯ
 ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร สิ่งพิมพที่ได้จาก
การซื้อหรือจ้างพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯเป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
 1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
 2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
 สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบงการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดัง
นี้
 ประเภทวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่อง
ประจุไฟฟ้า  ฯลฯ
 ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสานอากาศ รีซีสเตอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุเครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
 ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน  ดอก
ลําโพง ฮอรนลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
 1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
 2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
 สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบงการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดัง
นี้ 
 ประเภทวัสดุคงทน เชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า  ฯลฯ
 ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็ก
เส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
 ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน  ทอน้ําและ
อุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น     
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
 1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
 2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบงการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดัง
นี้
 ประเภทวัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคเกียร ล็อคคลัตช กระจก
โค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร  ฯลฯ
 ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและ
สกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ 
 ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก ตลับลูกปน กันชนรถ
ยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
 1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
 2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบงการพิจารณาออกเป็น 1 ประเภท ดัง
นี้
 ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาส ฯลฯ 
 เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น       
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร   รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
 1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
 2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
 3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบงการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดัง
นี้
 ประเภทวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล  ฯลฯ
 ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette , Floppy Disk, Removable Disk,Compact Disc, Di
gtal Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 
 ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดน ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป แผนวงจร ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น       
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561,หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1814 ลงวันที่ 15
 กันยายน 2548 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกคาใช้จายที่
ถือวาเป็นรายจายเมื่อได้แจ้งให้ชําระหนี้,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น       
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อ
ซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึง
คาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง) เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1536 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษน้ํา" จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษน้ํา"โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย   คาจัดหา/เพาะชํากล้าไม้และดูแลรักษาต้นไม้ หญ้าแฝก คา
อาหาร คาน้ําสําหรับผู้เข้ารวมโครงการฯ คาป้ายโครงการคาจัด
เตรียมสถานที่ และอื่นๆ ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0801.2/ว 1931  ลงวันที่ 25
 มิถุนายน 2561 เรื่อง โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษน้ํา" ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  151  ลําดับ
ที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
 1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
 2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบงการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดัง
นี้
 ประเภทวัสดุคงทน เชน เคียว สปริงเกลอร (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส อวน (สําเร็จ
รูป) กระชัง ฯลฯ
 ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว อาหารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา น้ําเชื้อพันธุ
สัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบ
มืด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแกสพิษ ฯลฯ 
 ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หัวกะโหลกดูด
น้ํา ฯลฯ
 เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

100,000

เงินสํารองจาย 700,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,101,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,822,400

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

51,500

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

75,000

เงินชวยพิเศษผู้รับ
บํานาญ

30,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

287,118

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

100,000

เงินสํารองจาย 700,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,101,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,822,400

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

51,500

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

75,000

เงินชวยพิเศษผู้รับ
บํานาญ

30,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

287,118
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
(สปสช.)

150,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,108,800

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,616,880

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,454,040

เงินประจําตําแหนง 210,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

121,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
(สปสช.)

150,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,108,800

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 252,720 1,869,600

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

624,660 5,078,700

เงินประจําตําแหนง 42,000 252,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

121,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

101,380

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

50,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

230,000 30,000 144,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

40,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

30,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 90,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

45,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

26,700 128,080

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 96,000 296,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 60,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

150,000 554,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

20,000 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

30,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000 140,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

45,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการตาง 
ๆ ที่เป็นกิจการใน
อํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารสวน
ตําบล

892,562

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 50,000

คาใช้จายในการขอ
รังวัดที่ดิน คารังวัดที่ดิน

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

70,000 30,000

คาธรรมเนียมและการ
ลงทะเบียน

คาธรรมเนียมและลง
ทะเบียน

130,000

โครงการแขงขันกีฬา
ตําบล

140,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นกรณี
ครบวาระและกรณีแทน
ตําแหนงที่วาง

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการตาง 
ๆ ที่เป็นกิจการใน
อํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารสวน
ตําบล

120,000 1,012,562

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 50,000

คาใช้จายในการขอ
รังวัดที่ดิน คารังวัดที่ดิน

30,000 30,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 120,000

คาธรรมเนียมและการ
ลงทะเบียน

20,000 20,000

คาธรรมเนียมและลง
ทะเบียน

130,000

โครงการแขงขันกีฬา
ตําบล

140,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นกรณี
ครบวาระและกรณีแทน
ตําแหนงที่วาง

300,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:55:26 หน้า : 8/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีแหเทียนจํานํา
พรรษา ประจําป พ.ศ. 
2565

120,000

โครงการจัดงานระลึก
คุณผู้สูงอายุ ประจําป พ
.ศ. 2565

30,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

80,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคม (อบต.สัญจร)

10,000

โครงการท้องถิ่นปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ "ท้อง
ถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ํา"

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปใหมและ
เทศกาลสงกรานต์

10,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

177,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีแหเทียนจํานํา
พรรษา ประจําป พ.ศ. 
2565

120,000

โครงการจัดงานระลึก
คุณผู้สูงอายุ ประจําป พ
.ศ. 2565

30,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

80,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคม (อบต.สัญจร)

10,000

โครงการท้องถิ่นปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ "ท้อง
ถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ํา"

10,000 10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปใหมและ
เทศกาลสงกรานต์

10,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

177,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:55:26 หน้า : 10/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะผู้
บริหาร  สมาชิก อบต. 
พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน 
และกลุมพลังมวลชน 
ฯลฯ

362,500

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แกเจ้าพนักงานผู้
ดําเนินการการเลือกตั้ง
ประจําหนวยเลือกตั้ง

50,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น  
อําเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค์ ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

160,000

โครงการสงเสริมกลุม
อาชีพสตรี ประจําป พ
.ศ. 2565

50,000

โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมและให้ความรู้
การจัดทําแผนพัฒนา

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะผู้
บริหาร  สมาชิก อบต. 
พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน 
และกลุมพลังมวลชน 
ฯลฯ

362,500

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แกเจ้าพนักงานผู้
ดําเนินการการเลือกตั้ง
ประจําหนวยเลือกตั้ง

50,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น  
อําเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค์ ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

160,000

โครงการสงเสริมกลุม
อาชีพสตรี ประจําป พ
.ศ. 2565

50,000

โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมและให้ความรู้
การจัดทําแผนพัฒนา

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา  (คากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

10,750

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา  (คาเครื่องแบบ
นักเรียน)

7,500

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา  (คาหนังสือเรียน)

5,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา  (คาอุปกรณ์การ
เรียน)

5,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน รายหัว)

85,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

257,250
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา  (คากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

10,750

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา  (คาเครื่องแบบ
นักเรียน)

7,500

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา  (คาหนังสือเรียน)

5,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา  (คาอุปกรณ์การ
เรียน)

5,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน รายหัว)

85,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

257,250

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:55:26 หน้า : 14/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน  วรขัตติย
ราชนารี

53,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง

วัสดุการเกษตร

วัสดุคอมพิวเตอร์ 95,000 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 529,600

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 160,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

วัสดุสํานักงาน 110,000

วัสดุอื่น 20,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน  วรขัตติย
ราชนารี

53,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 30,000 30,000

วัสดุการเกษตร 20,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 140,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 559,600

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 30,000 190,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 130,000

วัสดุอื่น 20,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 15,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:55:26 หน้า : 16/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 22,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

60,000

คาไฟฟ้า 1,800,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์อื่น

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

110,000

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 3,760

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว )

34,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

22,000

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
เด็กเลน จักรยานหัวสัตว์ 
3 ที่นั่ง

9,000

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
เด็กเลน ชิงช้าหัวสัตว์นั่ง
หน้า - หลัง 2 ที่นั่ง

13,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 2,000 24,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

60,000

คาไฟฟ้า 1,800,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์อื่น

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

10,000 120,000

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 3,760

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว )

34,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

22,000

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
เด็กเลน จักรยานหัวสัตว์ 
3 ที่นั่ง

9,000

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
เด็กเลน ชิงช้าหัวสัตว์นั่ง
หน้า - หลัง 2 ที่นั่ง

13,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
เด็กเลน ชุดสนามเด็ก
รวมยางวิ่งถังลอด
กระดานลื่น

40,700

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
เด็กเลน เรือสปดโบ๊ท

20,000

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
เด็กเลนกลางแจ้ง ชุด
ดอกไม้กับกระตาย
หรรษา

490,000

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA

5,000

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 6,960

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนเพื่อการดําเนิน
กิจกรรมอันเป็นสาธารณ
กุศลของกิ่งกาชาด
อําเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค์

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
เด็กเลน ชุดสนามเด็ก
รวมยางวิ่งถังลอด
กระดานลื่น

40,700

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
เด็กเลน เรือสปดโบ๊ท

20,000

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
เด็กเลนกลางแจ้ง ชุด
ดอกไม้กับกระตาย
หรรษา

490,000

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA

5,000

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 6,960

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนเพื่อการดําเนิน
กิจกรรมอันเป็นสาธารณ
กุศลของกิ่งกาชาด
อําเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค์

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดงานรัฐพิธี
และงานประเพณี
วัฒนธรรม อําเภอโกรก
พระ  จังหวัดนครสวรรค์

20,000

โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม “
คายพุทธบุตร”

30,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
เด็กตามหลักพหุปัญญา

30,000

โครงการสร้างรั้วป้องกัน
ยาเสพติดให้กับเยาวชน
ตําบลนากลาง

20,000

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านเขาปูน

231,000

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดนากลาง

588,000

โครงการอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

160,000

รวม 8,341,618 13,230,302 247,000 2,457,500 407,000 15,000 437,500 310,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดงานรัฐพิธี
และงานประเพณี
วัฒนธรรม อําเภอโกรก
พระ  จังหวัดนครสวรรค์

20,000

โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม “
คายพุทธบุตร”

30,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
เด็กตามหลักพหุปัญญา

30,000

โครงการสร้างรั้วป้องกัน
ยาเสพติดให้กับเยาวชน
ตําบลนากลาง

20,000

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านเขาปูน

231,000

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดนากลาง

588,000

โครงการอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

160,000

รวม 1,724,080 30,000 27,200,000
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