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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลเขาจาว
อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาว จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาจาวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 42,391,567.73 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 49,087,853.83 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 16,866,748.83 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 
87,922.48 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 2 โครงการ รวม 529,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 21,464,922.26 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 135,377.92 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,302.90 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 147,864.34 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 115,000.74 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,299,215.79 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 6,766,160.57 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 8,469,540.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 13,156,138.64 บาท ประกอบดวย
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งบกลาง จํานวน 3,491,848.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 5,521,765.05 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 1,447,225.59 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,482,300.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 209,000.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 4,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 82,040.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 8,201,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว
อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 135,377.92 144,000.00 224,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

1,302.90 10,600.00 3,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 147,864.34 250,000.00 153,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 115,000.74 120,000.00 121,000.00

หมวดรายไดจากทุน 0.00 4,400.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 399,545.90 529,000.00 502,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 14,299,215.79 14,671,000.00 14,998,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,299,215.79 14,671,000.00 14,998,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 6,766,160.57 6,000,000.00 7,200,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

6,766,160.57 6,000,000.00 7,200,000.00

รวม 21,464,922.26 21,200,000.00 22,700,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว
อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 3,491,848.00 4,341,471.00 4,628,969.00

งบบุคลากร 5,521,765.05 8,548,340.00 8,098,060.00

งบดําเนินงาน 1,447,225.59 3,673,089.00 5,243,871.00

งบลงทุน 2,482,300.00 4,419,100.00 4,478,500.00

งบเงินอุดหนุน 209,000.00 218,000.00 230,600.00

งบรายจ่ายอื่น 4,000.00 0.00 20,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 13,156,138.64 21,200,000.00 22,700,000.00

4



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลเขาจ้าว

อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลเขาจ้าว
อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,293,060

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 310,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 1,501,451

แผนงานสาธารณสุข 410,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 130,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,092,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,204,520

แผนงานการเกษตร 130,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 4,628,969

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 22,700,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว

อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 22,700,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 224,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 120,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 4,000 บาท

อากรรังนกอีแอน จํานวน 100,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 3,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 500 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 1,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 153,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 153,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 121,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 121,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,998,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 530,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,750,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 1,406,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 170,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,100,000 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 25,000 บาท

วันที่พิมพ : 29/8/2565  10:04:34 หนา : 1/2
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คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 11,000 บาท

เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ จํานวน 6,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 7,200,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 7,200,000 บาท

วันที่พิมพ : 29/8/2565  10:04:34 หนา : 2/2
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว

อําเภอปราณบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 22,700,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 4,628,969 บาท
งบกลาง รวม 4,628,969 บาท

งบกลาง รวม 4,628,969 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ
.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตรารอยละ 5 ของคาจางพนักงาน
จาง เงินเพิ่มคาครองชีพ คาจางชั่วคราว โดยปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว
9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
จาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อให
ความคุมครองแกลูกจางที่ประสพอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญ
หายอันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจาง โดยคํานวณในอัตรา
รอยละ 0.2 ของคาจางทั้งปี (มกราคม – ธันวาคม) ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

วันที่พิมพ : 5/9/2565  22:29:01 หนา : 1/75
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 2,893,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูง
อายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และไดขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไว
แลว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เวนแตใน
สวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตาม
ขอ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548 ที่ไดดําเนินการมากอนใชฐานขอมูลจํานวนผูสูงอายุตาม
ประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปี
ยอนหลัง และขอมูลจํานวนผูสูงอายุที่ไดบันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดําเนินการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ เป็นการดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ
.2542

วันที่พิมพ : 5/9/2565  22:29:01 หนา : 2/75
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแก
คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ไดแสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแลว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปไดรับ
เบี้ยความพิการ คนละ 800 บาทตอเดือน ตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และคนพิการที่มีอายุต่ํา
กวา 18 ปี คนละ 1,000 บาทตอเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 28 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548 ที่ไดดําเนินการจายเงินเบี้ยความพิการ ใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เป็นการดําเนิน
การตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสแกผู
ป่วยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลวและมีความเป็น
อยูยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได โดยผูป่วยเอดสที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคน
ละ 500 ตอเดือนครบทั้ง12เดือน เป็นการดําเนินการตามภารกิจ
ถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานายฯ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548

วันที่พิมพ : 5/9/2565  22:29:01 หนา : 3/75
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เงินสํารองจาย จํานวน 694,829 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวมได ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2563 ขอ 19 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่  12 มีนาคม 2545  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที่  15 กรกฎาคม 2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 3215 ลงวันที่  6 มิถุนายน  2559

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 311,140 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ บํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น(กทบ.)ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละของงบ
ประมาณรายรับทุกประเภทประจําปีและมิใหนํารายรับประเภท
พันธบัตรเงินกูเงินทีมีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้ง
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสบทบกองทุน พ
.ศ.2561 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 และประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติเรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ
เพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ.2561 ในอัตรา ไมนอยกวารอยละ 40 ของคาบริการ
สาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษ กรณีพนักงานสวนทองถิ่น ผูรับ
บํานาญ  ถึงแกความตาย 
- ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จายได พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) 
-ตามพระราชกฤษฎีกา การจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ 2535 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765 ลงวัน ที่ 3
 มิถุนายน 2537
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0312/ว 1095 ลงวันที่ 27
 กันยายน 2525 เรื่อง การจายเงินเดือนและเงินชวย พิเศษใน
กรณีพนักงานถึงแกความตาย

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษ กรณีพนักงานจาง ถึงแกความตาย 
- ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จายได พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) 
-ตามพระราชกฤษฎีกา การจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ 2535 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765 ลงวัน ที่ 3
 มิถุนายน 2537
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0312/ว 1095 ลงวันที่ 27
 กันยายน 2525 เรื่อง การจายเงินเดือนและเงินชวย พิเศษใน
กรณีพนักงานถึงแกความตาย
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,266,700 บาท

งบบุคลากร รวม 4,667,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,361,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือตางๆ ที่เกี่ยว
ของ แยกรายละเอียด ดังนี้
- เงินเดือนของนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน ใน
อัตราเดือนละ 20,400 บาท 
 - เงินเดือนรองนายก อบต.เขาจาว จํานวน 2 คน ในอัตราเดือน
ละ 11,220 บาท/คน

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบลประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2557 และ
หนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ แยกรายละเอียด ดังนี้
- เงินประจําตําแหนงนายก อบต. จํานวน 1 คน ในอัตราเดือน
ละ 1,750 บาท  
- เงินประจําตําแหนงรองนายก อบต. จํานวน 2 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 880 บาท/คน 
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  พ
.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557และหนังสือตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ  แยกรายละเอียด ดังนี้
-  เงินตอบแทนพิเศษ นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 คน ในอัตราเดือนละ1,750 บาท 
- เงินตอบแทนพิเศษ รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 คน ในอัตราเดือนละ 880 บาท/คน 

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ แยกราย
ละเอียด ดังนี้
- คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 676,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  โดยคํานวณตั้ง
จายไวจํานวน 12 เดือน  ดังนี้
- คาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท         
- คาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 9,180  บาท           
- คาตอบแทนรายเดือนของสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 4 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท  
- คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ7,200  บาท   

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,306,280 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,062,680 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให
แก ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และฉบับแกไขเพิ่มเติม) 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566) และที่แกไขเพิ่มเติม ตามประกาศ ก.จ. , ก
.ท. และ ก.อบต.เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท
.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวัน
ที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน การกําหนดใหขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ไดรับเงินเดือนคาตอบ
แทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง และ
ประกาศ ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง  และ
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนง บริหาร อํานวยการ ตามและพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 990,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542  และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 และหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลง
วัน ที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ  ก.อบต
 . เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจางจํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 43,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวน
ตําบล  ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่  2) ลงวัน
ที่ 18 มิถุนายน 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และฉบับแกไขเพิ่มเติม) 
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งบดําเนินงาน รวม 1,372,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 372,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน 
- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
- คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
- เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2557 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบแลละจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการฯ ตามที่กฎหมาย
กําหนด เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เงินคา
อาหารนอกเวลา ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ได
รับคําสั่งใหมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุด
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2559 
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คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/เชาซื้อบานใหกับพนักงานสวนตําบล ที่มี
สิทธิเบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล  ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย  เงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด 
  ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน และ
หนังสือตางๆที่เกี่ยวของ
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ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ เชน  คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาโฆษณาและเผย
แพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาจางเหมาบุคคลภาย
นอก เชน คาจางออกแบบ คารับรองแบบ คาจางปรับปรุงโด
เมน website คาจางเหมาบริการ เชน คาแรงในการจางทํา
ของ คาบริการกําจัดปลวก คาติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร คาติดตั้ง
ประปาภายในอาคาร หรือคาบริการที่จําเป็นอื่นๆ ฯลฯ เป็นไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบแลละจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
- คารับรองหรือเลี้ยงรับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ภายนอกที่มานิเทศตรวจเยี่ยมหรือมาศึกษาดูงาน เชน คา
อาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาของที่ระลึกฯลฯ
- คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย
- คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เชน คาพานพุมดอกไม พาน
พุมเงินพุมทอง พวงมาลัย ชอดอกไม หรือคาใชจายในการเตรียม
งานรับเสด็จ สงเสด็จ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการ ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอ
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานจัดการเลือกตั้ง นายก
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ในกรณีครบวาระ ยุบสภาและกรณีแทนตําแหนงที่
วาง เชน คาวัสดุ อุปกรณ แบบพิมพ ป้าย เตนท คาเชาสถานที่ คา
ไฟฟ้า คายานพาหนะ คาทําความสะอาด คารักษาความ
ปลอดภัย คาอาหาร เครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่มและคา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาใชจายสําหรับสนับสนุนรัฐพิธี ราชพิธี วันสําคัญของชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับสงเสริมสนับสนุนรัฐพิธีและพิธีวัน
สําคัญของชาติและงานศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม เชน วัน
พอ วันแมวันสําคัญตาง ๆ ของชาติ โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาวัสดุที่ใชในการจัดงาน เชน ป้าย ธงตราประจํา
พระองค พวงมาลา ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการแขงขันกีฬา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและสงเสริม
การกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ
. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
หนา 69 ลําดับที่ 3

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 10 
และสมเด็จราชินี

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดงานกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และลงนามถวาย
พระพรชัยมงคลในวันเฉลิมพระชนพรรษา   โดยจายเป็นคาวัสดุ
อุปกรณที่ใชในโครงการ เชน ป้าย ธงตราประจําพระองค พาน
พุม พระบรมฉายาลักษณ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา
และสงเสริมการกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 –
 2570) หนา 71 ลําดับที่ 9

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวันและ
กฎหมายทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการใหความรูดาน
กฏหมาย เชน คาตอบแทนวิทยากร  คาป้ายคาอาหาร  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาเอกสาร คาใชจายในการจัดสถานที่ ฯลฯ
 เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2566 – 2570) หนา 70 ลําดับที่ 8
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ iรวมถึงคาซอมบํารุงปกติ หรือซอมกลางของวัสดุ
ครุภัณฑ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าวัสดุ รวม 415,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลืองตางๆ ที่จําเป็นตองใชในสํานักงาน เชน กระดาษ อุปกรณ
เครื่องเขียน น้ํายาลบคําผิด ตรายาง ธงชาติ เครื่องเจาะ
กระดาษ ที่เย็บกระดาษ แฟ้ม แบบพิมพตาง ๆ ชั้นวางเอกสาร
ตาง ๆ เกาอี้พลาสติก เครื่องคิดเลข พระบรมฉายาลักษณ น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองตางๆ และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ซึ่งใชในการ
ปฏิบัติงาน เชน ไมโครโฟน ฟิวส สวิทยไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้นเปลืองตางๆ เชน หมอ กระทะ กะละมัง แกวน้ํา จานรอง ไม
กวาด แปรง  เขง สบู ผงซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น กระดาษ
ชําระ น้ํายาทําความสะอาดตางๆ กระติกน้ํารอน กระติกน้ํา
แข็ง ฯลฯ เป็นไป และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
ตางๆและวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ไม
ตางๆ คอน คีม จอบ เสียม เลื่อย น้ํามันทาไม ทินเนอร สี แปรง
ทาสี หิน ทราย ปูนซีเมนต ทอน้ํา และอุปกรณประป ทอตางๆ ทอ
น้ําบาดาล โถสวม อางลางมือ กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯเป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น   พ.ศ.2562

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลืองตางๆและวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรก เพลา ชุด
เกียรรถยนต หลอดไฟ ตลับลูกปืน สายไมล หัวเทียน กรวย
จราจร ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

วันที่พิมพ : 5/9/2565  22:29:01 หนา : 17/75

33



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองตางๆ เชน แกสหุงตม น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันหลอ
ลื่น ถาน น้ํามันเตา น้ํามันเครื่อง น้ํามันกาด ฯลฯ สําหรับรถ
ยนต,รถจักรยานยนต,เครื่องกําเนิดไฟฟ้า,เครื่องตัดหญา,และ
เครื่องพนหมอกควันและอื่นๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุทางการเกษตร เชน วัสดุตกแตง
สวน ปุย ตนไม ยาฆาแมลง ยาฆาหญา วาลวน้ําดับเพลิง ทอสาย
สงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณดับไฟป่า ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลืองตางๆ ที่ใชในการโฆษณาและเผยแพรกิจกรรมและขาวสาร
ของ อบต.เชน กระดาษเขียนโปรสเตอร พูกันและสี  ฟิลม  เม
มโมรี่การด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการ
ลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ  กระเปาใสกลองถายรูป ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ เป็นไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2562 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน,วัสดุสิ้น
เปลืองตางๆ และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ประเภทวัสดุที่
ใชกับเครื่องคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล แผนหรือจาน
บันทึก ขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเมนบอรด  เมาส เครื่อง
กระจายสัญญาณ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 115,000 บาท
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ในหรือที่สาธารณะ  และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาจาว  รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระ
พรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทและคาโทรศัพทเคลื่อนที่ รวมถึง
คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลข
โทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ 

คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสงไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
ในกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอินเทอร
เน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม เป็นตน  
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็ปไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ    
จํานวน   5,000       บาท

งบลงทุน รวม 1,171,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,171,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเป็นจัดซื้อเกาอี้สํานักงานพนักพิงเตี้ย ที่วางแขนโครงเหล็ก
เสริมฟองน้ําหุมหนังโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม เบาะหุมหนังมีโชคลอ
เลื่อนปรับระดับได ไฮโดรริกปรับสูง-ต่ําได ขนาด 64x65x100
 ซม.  มีที่พักแขนสองขาง จํานวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ระบบ Inverter) จํานวน 100,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น/แบบ
แขวน (ระบบ inverter) ขนาดค18,000 BTU 
จํานวน  3 ตัว  ตัวละ 33,500 บาท  คุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1)ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู
2)ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3)คาปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4)ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5)มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6)การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกเหนือจากขอ 3
) นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคา
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (seer) สูงกวา
7)การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ประกอบดวย
อุปกรณ ดังนี้ สวิต 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนความยาว 4
 เมตรสายไฟยาวไมเกิน 15 เมตรจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
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ตูเก็บเอกสารแบบ 2 บานเลื่อน จํานวน 11,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจกสูง 6
 ฟุต จํานวน 2 หลัง จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

โตะทํางานชนิดเหล็กพรอมกระจก จํานวน 6,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานชนิดเหล็กพรอมกระจก จํานวน 1
 ตัว โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
- ชนิดเหล็กพรอมกระจก ขนาดไมนอยกวา 100x1.2
 เซนติเมตร พนสีดวยระบบ Epoxy Powder Coating มี 4
 ลิ้นชัก กุญแจลอคอัตโนมัติ หนาโตะกระจกใสหนา 2 หุน จัดซื้อ
ตามราคาทองถิ่น

โตะมาหิน จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะมาหินออน จํานวน 1 ชุด คุณลักษณะ
เฉพาะดังนี้
1) โตะมาหินออน จํานวน 1 ตัว
2) เกาอี้มาหินออน จํานวน 4 ตัว
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก(ดีเซล) จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 
 - ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา
กวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 110
 กิโลวัตต 
 แบบดับเบิ้ลแค็บ 
  1) เป็นกระบะสําเร็จรูป
  2) หองโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
  3) เป็นราคากลางเครื่องปรับอากาศ
  4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ฉบับ
เดือนธันวาคม 2564
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 2 เครื่องๆละ  22,000 บาท มีคุณลักษณะ 
 พื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 8 MB - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดี
กวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบ ติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
-จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
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งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น(สถานที่กลาง)

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ อําเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ อุดหนุนใหกับที่ทําการปกครอง
อําเภอปราณบุรี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ
.2561 

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาสํารวจความพึงพองใจของผูรับบริการ อบต. จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางที่ปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
ของ อบต. เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ
เรื่องหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับ
พนักงานสวนตําบล พนักงาจาง ของ อบต. พ.ศ.2558 ลงวัน
ที่ 7 เมษายน 2558 
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,779,720 บาท
งบบุคลากร รวม 1,395,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,395,720 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 986,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแกขา
ราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และฉบับแกไขเพิ่มเติม) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 42,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานสวนตําบล จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566) และที่แกไขเพิ่มเติม ตามประกาศ ก.จ., ก
.ท.และ ก.อบต.เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท
.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวัน
ที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยกับการเบิกจาย
เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน การกําหนดใหขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ไดรับเงินเดือนคาตอบ
แทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง และประกา
ศก.จ.,ก.ท.และ   ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง  และพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนง บริหาร อํานวยการ ตามและพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทน
อื่น(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 จํานวนอัตราตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และฉบับแกไขเพิ่มเติม)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 297,480 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542  และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท
.  และ  ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลง
วัน ที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต
 . เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจางจํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 26,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบล ได
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่  2) ลงวัน
ที่ 18 มิถุนายน 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และฉบับแกไขเพิ่มเติม) 
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งบดําเนินงาน รวม 362,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 202,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน
- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
- ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2557 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบแลละจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เงินคา
อาหารนอกเวลา ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่ได
รับคําสั่งใหมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุด
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/เชาซื้อบานใหกับพนักงานสวนตําบล ที่มี
สิทธิเบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติมและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลืองตางๆ ที่จําเป็นตองใชในสํานักงาน เชน กระดาษ อุปกรณ
เครื่องเขียน น้ํายาลบคําผิด ตรายาง ธงชาติ เครื่องเจาะ
กระดาษ ที่เย็บกระดาษ แฟ้ม แบบพิมพตาง ๆ ชั้นวางเอกสาร
ตาง ๆ เกาอี้พลาสติก เครื่องคิดเลข พระบรมฉายาลักษณ น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ เขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาโฆษณาและเผย
แพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาจางเหมาบุคคลภาย
นอกเชน คาจางออกแบบ คารับรองแบบ คาจางปรับปรุงโด
เมน website ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบแลละจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว
4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการ ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอ
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลืองตางๆ ที่จําเป็นตองใชในสํานักงาน เชน กระดาษ อุปกรณ
เครื่องเขียน น้ํายาลบคําผิด ตรายาง ธงชาติ เครื่องเจาะ
กระดาษ ที่เย็บกระดาษ แฟ้ม แบบพิมพตาง ๆ ชั้นวางเอกสาร
ตาง ๆ เกาอี้พลาสติก เครื่องคิดเลข พระบรมฉายาลักษณ น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน,วัสดุสิ้น
เปลืองตางๆ และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ประเภทวัสดุที่
ใชกับเครื่องคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล แผนหรือจาน
บันทึก ขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเมนบอรด  เมาส เครื่อง
กระจายสัญญาณ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
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งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท คุณลักษณะพื้น
ฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 8 MB - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดี
กวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบ ติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
-จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 246,640 บาท
งบบุคลากร รวม 194,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 194,640 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 194,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแกขา
ราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และฉบับแกไขเพิ่มเติม) 

งบดําเนินงาน รวม 52,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เงินคา
อาหารนอกเวลา ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่ได
รับคําสั่งใหมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุด
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2559  
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการ ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอ
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 310,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน อปพร.เป็นคาป่วยการชดเชยงานการที่
เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตามกฎหมายวาดวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกัน
ภัย ฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 โดย
อัตราคาตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติวาดวยคาใชจายของอาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560

วันที่พิมพ : 5/9/2565  22:29:01 หนา : 32/75

48



ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรม ทบทวน เพิ่มศักยภาพจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการฝึกอบรม ทบทวน เพิ่มศักยภาพจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาชุด คาป้ายโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาเอกสารในการฝึก
อบรม คายานพาหนะ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที มท 0808.2/ว
 5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคมน 2562 เรื่อง แนวทางการจัดฝึก
อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงานการจัด
กิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2564 (พ.ศ
. 2566-2570) หนา 73 ลําดับที่ 5

โครงการสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก
ประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับภัยและ
การป้องกันภัยแกประชาชนตําบลเขาจาว เชน คาตกแตงสถาน
ที่ คาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน คาเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่
ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาวิทยากร คา
อาหารและเครื่องดื่ม           คายานพาหนะ คาป้าย
โครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ
. 2564 (พ.ศ. 2566-2570) หนา 72 ลําดับที่ 3
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ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุดับเพลิง เชน อุปกรณดับไฟป่า (สายฉีด,ถัง,ไม
ตบไฟ) ถังดับเพลิง ลุกบอลดับเพลิง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายายประจําปีขององคกรปกครองทอง
ถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุจราจร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
ตางๆเชน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แผนป้ายจราจร กระโคงมน ไฟ
แวบ กระบองไฟ ยางชะลอความเร็วรถยนตหรือยานพาหนะ ฯลฯ
 เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,043,461 บาท

งบบุคลากร รวม 737,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 737,280 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 447,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแกขา
ราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และฉบับแกไขเพิ่มเติม) 

วันที่พิมพ : 5/9/2565  22:29:01 หนา : 34/75

50



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 277,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542  และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 และหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลง
วัน ที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
 . เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจางจํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบล ได
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่  2) ลงวัน
ที่ 18 มิถุนายน 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และฉบับแกไขเพิ่มเติม) 

งบดําเนินงาน รวม 270,481 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เงินคา
อาหารนอกเวลา ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่ได
รับคําสั่งใหมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุด
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2559
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ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ เชน  คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาโฆษณาและเผย
แพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาจางเหมาบุคคลภาย
นอก เชน คาจางออกแบบ คารับรองแบบ คาจางปรับปรุงโด
เมน website คาจางเหมาบริการ เชน คาแรงในการจางทํา
ของ คาบริการกําจัดปลวก คาติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร คาติดตั้ง
ประปาภายในอาคาร หรือคาบริการที่จําเป็นอื่นๆ ฯลฯ เป็นไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบแลละจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอ
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

ค่าวัสดุ รวม 170,481 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลืองตางๆ ที่จําเป็นตองใชในสํานักงาน เชน กระดาษ อุปกรณ
เครื่องเขียน น้ํายาลบคําผิด ตรายาง ธงชาติ เครื่องเจาะ
กระดาษ ที่เย็บกระดาษ แฟ้ม แบบพิมพตาง ๆ ชั้นวางเอกสาร
ตาง ๆ เกาอี้พลาสติก เครื่องคิดเลข พระบรมฉายาลักษณ น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 100,481 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้นเปลืองตางๆ เชน หมอ กระทะ กะละมัง แกวน้ํา จานรอง ไม
กวาด แปรง  เขง สบู ผงซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น กระดาษ
ชําระ น้ํายาทําความสะอาดตางๆ ฯลฯ  เป็นเงิน 20,000  บาท
* คาอาหารเสริม (นม)
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน  (สพฐ.) ดังนี้
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาจาว จํานวน 260 วัน เป็น
เงิน 45,988.80 บาท
- โรงเรียนชลประทานปราณบุรี (สาขาบานวังปลา) จํานวน 260
 วัน เป็นเงิน 34,491.6 บาท
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือมท.0816.2/ว 5061 ลว.18 ก.ค
. 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไป ดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
ตางๆและวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ไม
ตางๆ คอน คีม น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทอน้ํา และอุ
ปกรณประป ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯเป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน,วัสดุสิ้น
เปลืองตางๆ และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ประเภทวัสดุที่
ใชกับเครื่องคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล แผนหรือจาน
บันทึก ขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเมนบอรด  เมาส เครื่อง
กระจายสัญญาณ ฯลฯ 

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการศึกษา ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลืองตางๆ  เชน หุน แบบจําลอง  สื่อการเรียนการสอนทําดวย
พลาสติก กระดานลื่นพลาสติก เบาะยืดหยุน เบาะมวยปล้ํา เบาะ
ยูโด ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

งบลงทุน รวม 35,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,700 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 30,000
 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 8 แกน
หลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.3 GHz จํานวน 1
 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 8 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
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อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
    1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมนอยกวา 
2 GB หรือ 
    2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
    3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดี
กวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 480 GB               จํานวน 1 หนวย
 - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base
-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
ราคา 5,700 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมนอย
กวา 1 kVA (600 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที จัดซื้อตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 457,990 บาท
งบดําเนินงาน รวม 382,390 บาท

ค่าใช้สอย รวม 382,390 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมศูนยเด็กเล็กนาอยู จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาจาวใหนาอยูเหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู และปรับปรุงพัฒนาบริเวณศูนยเด็กเล็กสวย
งาม ดวยสวนหยอม ประดับตกแตงดวยไมดอก ไมประดับ ใหเป็น
แหลงเรียนรูใหกับผูเรียน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 –
 2570) หนา 56 ลําดับที่ 9

โครงการจัดหาเครื่องเลนสนามเด็กเลนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขา
จาว

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาเครื่องเลนสนามเด็กเลนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สําหรับเด็กประถมวัยที่ไดมาตรฐาน เชนเครื่องเลนสนาม
กลางแจง ของเลนในสนามเด็กเลน อุปกรณสนามเด็กเลน ชิง
ชา สไลเดอร กระดานลื่น พื้นยาง แผนปูยัง ฯลฯเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หนา 55 ลําดับที่ 8
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โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหง
ชาติ เชน คารับรอง คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่นๆที่
จําเป็นและเกี่ยวของ คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาจาง
เหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธงานและคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยว
ของในการจัดงาน ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2564 (พ.ศ
. 2566-2570) หนา 101 ลําดับที่ 10
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หนา 55 ลําดับ
ที่ 6  
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 222,390 บาท

(1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาอาหารกลางวัน  เพื่อจายเป็น
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานเขาจาว อัตรามื้อละ 21 บาท/คน จํานวน 245 วัน 
(2) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของ ศพด
.เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 2-5
ปี)ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)อัตราคนละ1,700 บาท/ปี 
(3) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการ
ศึกษา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5ปี)ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ดังนี้
- คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
- คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
- คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี 
- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570) หนา 53 ลําดับ
ที่ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 75,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 75,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนชล
ประทานปราณบุรี(สาขาวังปลา)อัตรามื้อ
ละ 21 บาท/คน จํานวน 200 วัน ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวัน
ที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565)หนา 92 ลําดับที่ 4
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 410,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพี่อจายเป็นคาใชจายโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพ
ติด เชน คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คายานพาหนะ คาป้าย คาใช
จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงานการ
จัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หนา 59 ลําดับที่ 10 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดตอนําโดยแมลง เชน คาสารเคมีพนกําจัดแมลง คาจางเจา
หนาที่และพนักงานฉีดพนสารเคมี คายานพาหนะในการออกฉีด
พนสารเคมี คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฉีดพน คาป้าย
โครงการ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงานการ
จัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หนา 57 ลําดับที่ 3
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โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคติดตอ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอที่เกิดขึ้นในพื้นที่รวมถึงโรคอุบัติใหม เชนคาจัดซื้ออุปกรณ
ในการป้องกันควบคุมโรค คาใชจายในการใหความรูใหความรู
เกี่ยวกับโรคติดตอ เชน คาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน คาหนังสือ
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คา
เชาอุปกรณตางๆ  ในการฝึกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาวิทยากร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ คาใช
จายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงานการ
จัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หนา 58 ลําดับที่ 6

โครงการรณรงครวมใจตานภัยเอดส จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงครวมใจตานภัย
เอดส เชน  คาใชจาย คาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน คาหนังสือ
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คา
เชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาวิทยากร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ คาใช
จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงานการ
จัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หนา 58 ลําดับที่ 5 
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โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานสมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัคร
ราชกุมารีพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระราชปณิธานสมเด็จพระเจา
กับนองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารรีพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เพื่อป้องกันการเกิดโรคโดยการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบาใหกับสุนัขและแมวที่อยูในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว เชน คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุเครื่องเขียน  คาป้าย คาจัดซื้อวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบา ยาเวชภัณฑเข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา
ตะกรอครอบปากสุนัข คาสํารวจสุนัข และสัตวเลี้ยง คาใชจาย
อื่นๆที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงานการ
จัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หนา 57 ลําดับที่  1

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและ
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาเพื่อควบคุมจํานวนและป้องกันการระบาดโรคพิษสุนัข
บา เชน คาตอบแทนการสํารวจขอมูล คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
วัสดุเครื่องเขียน คาใชจายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2564 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หนา 57 ลําดับที่  2
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประเภท
วัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลืองตางๆ เชนเครื่องวัดอุณหภูมิ  สําลี ผา
พันแผล แอลกอฮอล ยาและเวชภัณฑ น้ํายาตางๆ หนากาก
อนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรคฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 1 บานเขาจาว 
(จํานวน 3โครงการ)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข
ใหกับคณะกรรมการหมูบานหมูที่ 1 บานเขาจาว ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 3 โครงการ ดังนี้
1.โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค
2.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจา
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ
3.โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาสยามรมราชกุมารรี 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปีพ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566–2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 หนา 4 ลําดับที่ 1 
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ ๒ บานทาวัง
ปลา  (จํานวน ๓ โครงการ)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข
ใหกับคณะกรรมการหมูบานหมูที่ 2 บานทาวังปลา ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 3 โครงการ ดังนี้
1.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม
2.โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมู
บาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปีพ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566–2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 หนา 4 ลําดับที่ 2
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ ๓ บานทา
ทุง (จํานวน ๓ โครงการ)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข
ใหกับคณะกรรมการหมูบานหมูที่ 3 บานทาทุง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 3 โครงการ ดังนี้
1.โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามรมราชกุมารรี 
2.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจา
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ
3.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปีพ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566–2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 หนา 4 ลําดับที่ 3
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ ๔ บานทาวัง
หิน(จํานวน ๓ โครงการ)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข
ใหกับคณะกรรมการหมูบานหมูที่ 4 บานทาวังหิน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 3 โครงการ ดังนี้
1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจา
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ
3.โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปีพ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566–2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 หนา 5 ลําดับที่ 4 
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ ๕ บานกระ
ทุน(จํานวน ๓ โครงการ)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข
ใหกับคณะกรรมการหมูบานหมูที่ 5 บานกระทุน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 3 โครงการ ดังนี้
1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจา
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ
3.โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมู
บาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปีพ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566–2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 หนา 5 ลําดับที่ 5 
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ ๖ บาน
แพรกตะลุย (จํานวน ๓ โครงการ)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข
ใหกับคณะกรรมการหมูบานหมูที่ 6 บานแพรกตะลุย ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 3 โครงการ ดังนี้
1.ครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจา
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ
3.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ยาตานภัยมะเร็งเตานมถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปีพ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566–2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 หนา 5 ลําดับที่ 6 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 130,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหาการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน จํานวน 20,000 บาท

เพี่อจายเป็นคาใชจายโครงการป้องกันและแกไขปัญหาการตั้ง
ครรภไมพรอมในวัยรุน เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คายานพาหนะ คาป้าย คาวัสดุอุปกรณในการดําเนิน
การ  คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566–2570) หนา 62 ลําดับที่  2

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว จํานวน 20,000 บาท

เพี่อจายเป็นคาใชจายโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสรางความเขม
แข็งของครอบครัว เชน คาตกแตงสถานที่ คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย คากระเปา คาวัสดุ
อุปกรณ คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2564 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หนา 62 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ : 5/9/2565  22:29:01 หนา : 53/75

69



โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโตรงการสนับสนุนการดําเนินกิจการสภา
เด็กและเยาวชนเสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนเชน คา
ตกแตงสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน คาเอกสารสําหรับผู
เขารับการฝึกอบรม  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คา
กระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คา
วิทยากร  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬาและการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2564 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หนา 63 ลําดับที่ 6

โครงการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงงการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมผู
สูงอายุตําบลเขาจาว เชน คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุ
อุปกรณ เครื่องเขียน คาเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คา
เชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาวิทยากร  คาอาหารและ
เครื่องดื่ม  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่น ๆ ที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขาฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงานการจัด
กิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ. 2566–2570) หนา 62 ลําดับที่ 3
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด ตําบลเขาจาวสัมพันธ จํานวน 80,000 บาท

เพี่อจายเป็นคาใชจายโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดตําบล
เขาจาว เชน คาชุดกีฬาคาเชาหรือเตรียมสนามแขง คาอุปกรณ
กีฬา คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําสนาม คาตอบแทนเจาหนาที่
จัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาจัดทํา
ป้ายชื่อหรือทีมผูเขารวมแขงขันและหรือคาจัดทําเกียรติบัตรหรือ
ประกาศเกียรติคุณ  คาโลหรือถวยรางวัล ที่มอบใหผูชนะการแขง
ขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลนอกเพื่อ
มอบใหผูชนะการแขงขัน  คาใชจายอื่นๆ เชน การจัดพิธี
เปิด-ปิด การแขงขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬาสาธิต  คาอาหารและ
เครื่องดื่ม น้ําแข็ง คาป้ายโครงการ  คาเชาเครื่องขยายเสียง คา
วัสดุอุปกรณที่จําเป็น  คายานพาหนะ  คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่
จัดงาน คาใชจายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคตางๆ เชน คาน้ํา คา
ไฟฟ้า คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬาและการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2564 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หนา 64 ลําดับที่ 3

วันที่พิมพ : 5/9/2565  22:29:01 หนา : 55/75

71



ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา เชน หวงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม
ตบปิงปอง ลูกแชรบอล ไมแบดมินตัน ไมเทนนิส ลูกเทนนิส เชือก
กระโดด ฯลฯ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ–รายจาย งบประมาณราย
จายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการจัดพิธีทางศาสนาและประเพณีตางๆ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสงเสริมการจัดพิธีทางศาสนาและ
ประเพณีตางๆเพื่อสืบสานอนุรักษวันสําคัญประเพณีวัฒนธรรม
ศาสนา เชน คาพิธีทางศาสนา คารับรอง คาวัสดุอุปกรณที่ใชใน
การดําเนินงานคาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่นที่เกี่ยว
ของ คาใชจายในการจัดขบวน คาจางเหมานิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาใชจายในการประชาสัมพันธงาน และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2564  เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หนา 64 ลําดับที่  1
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โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 20,000 บาท

เพี่อจายเป็นคาใชจายโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เชน คาใชจายในการตกแตงสถานที่ คาวัสดุ
อุปกรณ  คากระเปา คาวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบ
แทนวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  และคา
ใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หนา 64 ลําดับที่  2

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 947,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 947,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 947,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณสํานักงาน อบต.เขาจาว จํานวน 947,000 บาท

เพื่อจายยเป็นคาปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสํานักงาน อบต.เขา
จาว โดยทําการเทพื้น คสล. หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 1,723 ตารางเมตร และจัดสวนหยอมในพื้นที่สํานักงาน อบต
.เขาจาว พรอมติดตั้งแสดงรายละเอียด
โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามรายละเอียดรายการและแบบแปลน
ที่ อบต.เขาจาวกําหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566-2570) หนาที่ 48 ลําดับที่ 3
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,111,520 บาท

งบบุคลากร รวม 1,102,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,102,620 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 781,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแกขา
ราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และฉบับแกไขเพิ่มเติม) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนง บริหาร อํานวยการ ตามและพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทน
อื่น(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 จํานวนอัตราตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และฉบับแกไขเพิ่มเติม)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 246,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542  และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 และหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลง
วัน ที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
 . เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจางจํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 33,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบล ได
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่  2) ลงวัน
ที่ 18 มิถุนายน 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และฉบับแกไขเพิ่มเติม)

งบดําเนินงาน รวม 853,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 268,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน
- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯลฯ
 
- ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2557 เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบแลละจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เงินคา
อาหารนอกเวลา ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่ได
รับคําสั่งใหมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุด
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2559 

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/เชาซื้อบานใหกับพนักงานสวนตําบล ที่มี
สิทธิเบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติมและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูบริหาร พนักงาน
สวนตําบล ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น(ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2549 แกไขเพิ่มเติม และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่
สุด ที่ กค.0422.3/ว1013 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน และหนังสือตางๆที่เกี่ยวของ
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาเพื่อบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาโฆษณาและเผย
แพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาจางเหมาบุคคลภาย
นอก เชน คาจางออกแบบ คารับรองแบบ คาจางปรับปรุงโด
เมน website คาจางเหมาบริการ เชน คาแรงในการจางทํา
ของ คาบริการกําจัดปลวก คาติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร คาติดตั้ง
ประปาภายในอาคาร หรือคาบริการที่จําเป็นอื่นๆ ฯลฯ เป็นไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบแลละจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรเชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการ ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอ
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน คาบํารุงรักษาซอมแซม
ครุภัณฑตางๆ เชน เครื่องถายเอกสาร คอมพิวเตอร เครื่อง
ปริ๊นเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ยานพาหนะ เชนรถยนตสวนกลางฯลฯ คาบํารุงรักษาและซอม
แซมที่ดินและสิ่งกอสราง เชน อาคารสํานักงาน อาคารอื่นๆที่อยู
ในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

ค่าวัสดุ รวม 515,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลืองตางๆ ที่จําเป็นตองใชในสํานักงาน เชน กระดาษ อุปกรณ
เครื่องเขียน น้ํายาลบคําผิด ตรายาง ธงชาติ เครื่องเจาะ
กระดาษ ที่เย็บกระดาษ แฟ้ม แบบพิมพตาง ๆ ชั้นวางเอกสาร
ตาง ๆ เกาอี้พลาสติก เครื่องคิดเลข พระบรมฉายาลักษณ น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
ตางๆและวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ไม
ตางๆ คอน คีม น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทอน้ําและอุ
ปกรณประป ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯเป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิง ประเภทวัสดุคงทน,วัสดุสิ้นเปลือง
ตางๆ และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เพื่อจายเป็นคาน้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน แกส LPG แกส NGV น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สํา
หรับใชในกิจการเพื่อการพัฒนาสิ่งสาธารณประโยชนที่อยูในความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาว และในกรณีใชที่
ไดรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากหนวยงานอื่นๆ และหนวย
งานเอกชนที่ใหความชวยเหลือกรณีเรงดวนหรือภารกิจอื่นๆ ตาม
ที่ไดรับการรองขอ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

พื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประเภทวัสดุคง
ทน,วัสดุสิ้นเปลืองตางๆ เชน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อ
เพลิง เครื่องมือวิทยาศาสตร เครื่องวัดอุณหภูมิตลอดวัดไข
แอลกอฮอล เคมีภัณฑ น้ํายาตางๆ ลวดเชื่อม ถุงมือ กรองจุด
ตางๆ ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควันกําจัดยุง คลอรีน สาร
สม  ปูนขาว หนากากอนามัยป้องกันเชื้อโรคฯลฯ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน,วัสดุสิ้น
เปลืองตางๆ และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ประเภทวัสดุที่
ใชกับเครื่องคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล แผนหรือจาน
บันทึก ขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเมนบอรด  เมาส เครื่อง
กระจายสัญญาณ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุอื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ๆ ประเภทวัสดุคงทน,วัสดุสิ้นเปลือง
ตางๆ และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน มิเตอร
น้ํา-ไฟฟ้า กลองเสียบบิลคานําประปา-ไฟฟ้า ตระแกรงกันสวะ หัว
เชื่อแกส หัววาลวเปิด-ปิดแกส ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

งบลงทุน รวม 155,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 155,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเป็นจัดซื้อเกาอี้สํานักงานพนักพิงเตี้ย ที่วางแขนโครงเหล็ก
เสริมฟองน้ําหุมหนังโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม เบาะหุมหนังมีโชคลอ
เลื่อนปรับระดับได ไฮโดรริกปรับสูง-ต่ําได ขนาด 64x65x100 
ซม. มีที่พักแขนสองขาง จํานวน         1 ตัว จัดซื้อตามราคาทอง
ถิ่น
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ตูเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ภายใน
แบง 4 ชั้น ขนาด 91.3x45.7x183 ซม.
จํานวน 1 หลัง จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

โตะทํางานชนิดเหล็กพรอมกระจก จํานวน 7,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน ขนาด 4.5 ฟุต ขนาดความกวาง
ยาวไมนอย (138.5*67*75.3 ซม.
พนสีดวยระบบ Epoxy Powder Coating มี 4 ลิ้นชัก กุญแจลอค
อัตโนมัติ หนาโตะกระจกใสหนา 2 หุน จํานวน 1 ตัว จัดซื้อตาม
ราคาทองถิ่น

พัดลมติดผนัง จํานวน 4,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว พรอมติดตั้ง
จํานวน 2 ตัว มีคุณสมบัติ ดังนี้
- ปรับแรงลมได 3 ระดับ
- ควบคุมการทํางานดวยสวิตซแบบสายดึง
- ปรับสายซายขวาและหยุดสายไดตามตองการ
- ไดรับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร 5 จากการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแหงประเทศไทย จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

ครุภัณฑกอสราง

เครื่องตบดิน จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ
เฉพาะดังนี้
1) ใชเครื่องยนตเบนซิน
2) น้ําหนักของเครื่องตบดินไมนอยกวา 80 กิโลกรัม
3) แรงบดอัดไมนอยกวา 5 ตัน
4) ความเร็วในการตบไมนอยกวา 5,000 ครั้งตอนาที
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ฉบับ
เดือนธันวาคม 2564
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

วิทยุสื่อสาร จํานวน 2,500 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวิทยุสื่อสาร จํานวน 2 เครื่อง  ความถี่ :245-
246.9875 MHz  รองรับ: 160 ชอง 
 การทํางาน: 7.2 V ระยะหางของชอง: 12.5KHz แบตเตอรี่ชนิด
พิเศษ จุไฟ:1650 MAh กําลังไฟ: 5W 
ขนาด:115 mm 56 mm 30 mm 
น้ําหนัก:220
g                                                                            
                                                     
1.การเลือกคาใหมความถี่ในทุกชองออก
2.การโคลนนิ่งขอมูลเครื่องวิทยุ
3.ใสขอมูลทางปุ่มคีย ล็อค/ปลดล็อค
4.มี3 โมเดล
5.มีฟังกชัน FM
6.มีการเทียบโทน 50 CTCSS และ 83 DCS 
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กลองพรอมเลนส จํานวน 29,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกลองพรอมเลนส จํานวน 1 เครื่อง เซน
เซอร Micro Four Thirds ความละเอียด 20.MP
 หนวยประวลผล TruePic VIII กันสั่น 5 แกน (4.5EV) iso 200-
25600 (100-25600 expanded) EVF ความละเอียด 2.36 ลาน
จุด อันตราขยาย 0.62?LCD Flip-down monitor ขนาด 3
 นิ้ว ความละเอียด 1.04 ลานจุดแบบพับลงเพื่อ selfie ได จุด
โฟกัส 121 จุด 28 Scene Mode ชัตเตอรสปีด 60 sec –
 1/4000 รองรับ silent shutter รองรับ Art filter Wi-Fi 802.11
b/g/n และ Bluetooth Built-in flash Video ความ
ละเอียด 4K 30-25-24p FHD 60-50-30-25-24p ถายภาพตอ
เนื่องได 15fps แบตเตอรี่ BLS-50 lithium-ion 
ขนาด 122 x 84 x 49mm น้ําหนัก 383 กรัม 
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น  
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ครุภัณฑสํารวจ

กลองระดับ จํานวน 30,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกลองระดับ จํานวน 1 เครื่องขนาดกําลัง
ขยาย 30 เทา มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1) เป็นกลองชนิดอัตโนมัติพรอมขาตั้ง
2) กลองเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
3) มีกําลังขยายไมนอยกวา30 เทา
4) ขนาดเสนผาศูนยกลางของเลนสปากกลองไมนอยกวา 35
 มิลลิเมตร
5) ขนาดความกวางของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไมนอย
กวา2.30 เมตรหรือ 1 องศา20 ลิปดา
6) ระยะมองเห็นภาพชัดใกลสุดไมเกิน 2 เมตร
7) คาตัวคูณคงที่ 100
8) มีระบบอัตโนมัติโดยใช Compensator ที่มีชวงการทํางานของ
ระบบอัตโนมัติไมนอยกวา + / - 12 ลิปดา
9) ความละเอียดในการทําระดับในระยะ 1 กิโลเมตรไม
เกิน + / - 1.5 มิลลิเมตร
10) ความไวของระดับน้ําฟองกลมไมเกินกวา10 ลิปดา ตอ 2
 มิลลิเมตร หรือไวกวา
11) มีจานองศาอานมุมราบ 360 องศา มีขีดกํากับทุก ๆ 1 องศา
12) ขนาดเสนผาศูนยกลางของจานองศาไมนอยกวา 80
 มิลลิเมตร
13) อานคามุมโดยตรงไมเกิน 1 องศา
14) อานคามุมโดยประมาณไมเกิน 6 ลิปดา
15) ตองไดรับประกาศนียบัตร ISO 9001
16) อุปกรณประกอบดวย    (1) มีกลองบรรจุกลองกันสะเทือน
ได   (2) มีขาตั้งกลองเลื่อนขึ้นลงได พรอมลูกดิ่งและสาย 1
 ชุด  (3) มีฝ่าครอบเลนส 
    (4) มีชุดเครื่องมือปรับแกประจํากลอง
 หมายเหตุ : การพิจารณาคาความไว พิจารณาจากตัวเลข ซึ่งมีคา
ยิ่งนอยยิ่งดี
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ฉบับ
เดือนธันวาคม 2564
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ลอวัดระยะทางแบบดิจิตอล จํานวน 7,500 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อลอวัดระยะทางแบบดิจิตอล จํานวน 1
 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
1. หนาจอแสดงผล LCD ขนาดใหญ และมีระบบใหแสงสวางบน
หนาจอ
2. สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได 9,999.99 เมตร
3. ขนาดเสนผาศูนยกลางวงลอ 320 มิลลิเมตร
4. สามารถอานคาความละเอียดไดถึง 1 เซนติเมตร
5. สามารถวัดระยะไดทั้งระบบเดินหนาและถอยหลัง
6. วัดระยะทางเป็นระบบ Metric/ Imperial 
เชน เมตร, เซนติเมตร, ฟุต และ นิ้ว
7. บันทึกคาการวัดได 5 คา
8. มีระบบ Hold สามารถคางคาที่วัดไดไวในขณะเคลื่อนยายลอ
ได
9. มีปุ่มกด RESET คาตัวเลขใหเป็นศูนย ที่แป้นควบคุม
10. ตัวเครื่องมีระบบปิดหนาจออัตโนมัติหากไมใชงานภายใน 5
 นาที
11.โครงสรางของลอทําดวยวัสดุพสาสติกแข็ง ขอบวงหุมดวยยาง
12. ลําตัวสีเหลืองสดสะทอนแสง มองเห็นงาย เพื่อชวยในเรื่อง
ความปลอดภัย
13. โครงดามทําดวยวัสดุโลหะพับเก็บได 2 ทอน
14. มีเข็มชี้จุดเริ่มการวัดระยะ
15. ขาตั้งพับได ใชงานสะดวก
  16. ใชแบตเตอรี่ขนาด 9 V. 1 กอน
  17. มีสัญลักษณแสดงระดับพลังงานขึ้นเมื่อระดับพลังงาน
แบตเตอรี่ต่ํา
  18. มีกระเปาสะพายสําหรับใสลอวัดระยะชนิดกันน้ํา
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

วันที่พิมพ : 5/9/2565  22:29:01 หนา : 68/75

84



ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 44,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2
 เครื่อง จํานวน 44,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล 
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได ในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 8 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบ ติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564
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งานก่อสร้าง รวม 3,093,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,093,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,093,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน คสล. (จุดเริ่มตน หมูที่ 2 - โรงเรียนทาวัง
ปลา) หมูที่ 2

จํานวน 185,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มตน 
หมูที่ 2 – โรงเรียนทาวังปลา หมูที่ 2 บานทาวังปลา ตําบลเขา
จาว อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยทําการกอ
สราง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ระยะ
ทาง 64 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 320
 ตารางเมตร พรอมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียด
โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามรายละเอียดรายการและแบบแปลน
ที่ อบต.เขาจาวกําหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566 - 2570) หนา 36 ลําดับที่ 6

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 1 หมูที่ 4 จํานวน 498,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู
ที่ 4 บานทาวังหิน ตําบลเขาจาว อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กวาง 4 เมตร ระยะทาง 212 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณ
พื้นที่ไมนอยกวา 848 ตารางเมตร พรอมติดตั้งป้ายแสดงราย
ละเอียดโครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามรายละเอียดรายการและ
แบบแปลนที่ อบต.เขาจาวกําหนด)เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) หนา 38 ลําดับที่ 17

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 4 หมูที่ 6 จํานวน 498,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู
ที่ 6 บานแพรกตะลุย ตําบลเขาจาว อําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว
จราจรกวาง 4 เมตร ระยะทาง 212 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 848 ตารางเมตร พรอมติดตั้งป้ายแสดง
รายละเอียดโครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามรายละเอียดรายการ
และแบบแปลนที่ อบต.เขาจาวกําหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนา 40 ลําดับที่ 24
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โครงการกอสรางถนน คสล. สายทางซอย 9 หมูที่ 5 จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู
ที่ 5 บานกระทุน ตําบลเขาจาว อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กวาง 4 เมตร ระยะทาง 30.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 122 ตารางเมตร พรอมติดตั้งป้ายแสดง
รายละเอียดโครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามรายละเอียดรายการ
และแบบแปลนที่ อบต.เขาจาวกําหนด)เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนา 102 ลําดับที่ 14

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล. หมูที่ 1 บานเขาจาว จํานวน 498,500 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางกอสรางทอระบายน้ํา คสล. หมูที่ 1 บาน
เขาจาว ตําบลเขาจาว อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา คสล. งานทอ คศล
. ขนาด ? 1.00 x 1.00 ม. จํานวน 2 แถว 20 ทอน/งานวัสดุ
ลูกรัง (เกรด บด อัด)  ในสวนที่เสียหายชํารุด ปริมาณ 1,570
 ลบ.ม. พรอมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จํานวน 1
 ป้าย (ตามรายละเอียดรายการและแบบแปลน ที่ อบต.เขาจาว
กําหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2565 หนา 5 ลําดับที่ 1

โครงการปรับปรุง/ซอมแซม ถนนลูกรัง ซอย 2 หมูที่ 3 จํานวน 498,500 บาท

เพื่อจายเป็นคางานปรับปรุง/ซอมแซมถนนลูกรัง ซอย 2 หมูที่ 3
 บานทาทุง ตําบลเขาจาว อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ โดยทําการปรับปรุงซอมแซมถนน
ลูกรัง (เกรด บด อัด) ซอย 2 หมูที่ 3 
- ปริมาณ ถนนกวาง 4 เมตร ระยะทาง 11,000 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 44,000 ตารางเมตร
- งานวัสดุลูกรัง (เกรด บด อัด) ในสวนที่เสียหาย
ชํารุด ปริมาณ 1,220 ลบ.ม. พรอมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียด
โครงการจํานวน 1 ป้าย (ตามรายละเอียดรายการและแบบแปลน
ที่ อบต.เขาจาวกําหนด)เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566 - 2570) หนา 37 ลําดับที่ 11
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โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนน คสล. ซอย 7 หมูที่ 5 จํานวน 430,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมูที่ 5
 บานกระทุน ตําบลเขาจาว อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กวาง 4 เมตร ระยะทาง 184 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณ
พื้นที่ไมนอยกวา 736 ตารางเมตร พรอมติดตั้งป้ายแสดงราย
ละเอียดโครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามรายละเอียดรายการและ
แบบแปลนที่ อบต.เขาจาวกําหนด)เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) หนา 101 ลําดับที่ 10

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.ถนนทุกสายภายในหมูบาน จํานวน 315,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ํา คสล. ถนน ทุกสายภายในหมู
บานหมูที่ 2 บานทาวังปลา ตําบลเขาจาว อําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ โดยทําการวางทอระบายน้ํา คสล. ถนน ทุกสาย
ภายในหมูบาน จํานวน 14 จุด  พรอมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียด
โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามรายละเอียดรายการและแบบแปลน
ที่ อบต.เขาจาวกําหนด)เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หนา 5 ลําดับที่ 2       

เงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได(คาK) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคา
ได (คา K) ตามสัญญากอสรางทุกประเภท 
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมจัดทําปุยหมักชีวภาพ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการฝึกอบรมจัดทําปุยหมัก โดยมีคาใช
จายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม คาวิทยากร คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย คาตกแตงสถานที่ คาใชจายอื่น ๆ ที่
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬาและการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2564 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หนา 75 ลําดับที่ 3

โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักโลก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอาสาสมัครทองถิ่นรัก
โลก โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณในการฝึก
อบรม คาวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย คาตกแตง
สถานที่ คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬาและการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2564 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หนา 76 ลําดับที่ 7
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืช อาหารสัตว พันธพืช ปุย พันธพืช พันธสัตวน้ํา วัสดุเพาะ
ชํา อุปกรณในการขยายพันธพืชเชน มีด เชือก จอบ เสียม ฯลฯ
 เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติเชน คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ ตางๆ คา
วิทยากร  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
 ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬาและการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2564 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หนา 75 ลําดับที่ 1
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โครงการสงเสริมการเกษตรทฤษฎีใหมโดยไมใชสารเคมี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม
โดยไมใชสารเคมีโดยมีคาใชจายประกอบดวยคาวัสดุอุปกรณ คา
วิทยากร  คาอาหาร เครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของที่จําเป็นสําหรับการจัด
ทําโครงการ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ
. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) 
หนา 75 ลําดับที่ 4
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