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อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี

ส่วนท่ี 1

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า



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

ค ำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

1. สถำนะกำรคลัง

1.1.3  เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 22,015,294.80 บำท
1.1.4  รำยกำรกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน        
       5 โครงกำร  รวม 1,555,557.15 บำท
1.1.5  รำยกำรกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จ ำนวน 18 โครงกำร 
       รวม  3,040,761.45 บำท

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ

           บัดน้ี ถึงเวลำท่ีผู้บริหำรท้องถ่ินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ จะได้เสนอร่ำง
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำอีกคร้ังหน่ึง ฉะน้ัน
 ในโอกำสน้ี ผู้บริหำรท้องถ่ินองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ จึงขอช้ีแจงให้ท่ำนประธำนและ
สมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลัง ตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปน้ี

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ณ วันท่ี 1 สิงหำคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีสถำนะกำรเงิน ดังน้ี
1.1.1  เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 76,050,561.57 บำท

1.2  เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน 0.00 บำท

1.1.2  เงินสะสม จ ำนวน 93,626,108.88 บำท

2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

1.1 งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป

2.1 รำยรับจริง จ ำนวน 118,648,005.57 บำท ประกอบด้วย
หมวดภำษีอำกร 1,405,445.59 บำท
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 2,258,348.70 บำท
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 245,214.92 บำท
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภค และกิจกำรพำณิชย์ 5,947,579.00 บำท
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 2,376,126.94 บำท
หมวดรำยได้จำกทุน 14,000.00 บำท
หมวดภำษีจัดสรร 64,317,333.26 บำท
หมวดเงินอุดหนุน 42,083,957.16 บำท
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2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 22,147,592.30 บำท
2.3 รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 104,557,366.80 บำท ประกอบด้วย

งบกลำง จ ำนวน 25,845,632.12 บำท
งบบุคลำกร จ ำนวน 37,799,373.85 บำท
งบด ำเนินงำน จ ำนวน 26,670,317.57 บำท
งบลงทุน จ ำนวน 5,958,423.00 บำท

งบรำยจ่ำยอ่ืน จ ำนวน 20,000.00 บำท
งบเงินอุดหนุน จ ำนวน 8,263,620.26 บำท

2.7 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินกู้ จ ำนวน 0.00 บำท

2.4 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 14,362,592.30 
บำท2.5 มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพ่ือด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ี จ ำนวน 0.00 บำท
2.6 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 11,837,800.00 บำท



รายรับจริง
ปี  2564

1,405,445.59

2,258,348.70

245,214.92

5,947,579.00

2,376,126.94

14,000.00

12,246,715.15

64,317,333.26

64,317,333.26

42,083,957.16

42,083,957.16

118,648,005.57

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า
อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี

1. รายรับ

รายรับ
ประมาณการ

ปี 2565
ประมาณการ

ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 5,200,000.00 9,165,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต

2,320,000.00 2,475,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 400,000.00 400,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 
และกิจการพาณิชย์

5,315,000.00 5,000,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 505,000.00 540,000.00

หมวดรายได้จากทุน 30,000.00 30,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 13,770,000.00 17,610,000.00

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 65,030,000.00 67,390,000.00

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

65,030,000.00 67,390,000.00

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุน 38,000,000.00 38,000,000.00

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

38,000,000.00 38,000,000.00

รวม 116,800,000.00 123,000,000.00



รายจ่ายจริง
ปี 2564

งบกลาง 25,845,632.12

งบบุคลากร 37,799,373.85

งบด าเนินงาน 26,670,317.57

งบลงทุน 5,958,423.00

งบเงินอุดหนุน 8,263,620.26

งบรายจ่ายอ่ืน 20,000.00

104,557,366.80

10,418,000.00

ประมาณการ
ปี 2565

2. รายจ่าย

ประมาณการ
ปี 2566

26,198,200.00

40,724,400.00

28,484,400.00

17,175,000.00

25,480,360.00

42,535,292.00

28,185,500.00

11,680,848.00

116,800,000.00

8,918,000.00

0.00

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า
อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี

0.00

123,000,000.00



อ ำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธำนี

ส่วนท่ี 2

ข้อบัญญัติ

เร่ือง

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ



บันทึกหลักกำรและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า
อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี

ด้ำน รวม
ด้ำนบริหำรท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 20,816,980
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,860,720

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 20,596,430

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 25,751,000

แผนงานสาธารณสุข 6,961,740
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3,033,000
แผนงานเคหะและชุมชน 9,843,930
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 210,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,200,000

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 40,000

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังส้ิน 123,000,000

แผนงานการพาณิชย์ 5,488,000
ด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน

แผนงานงบกลาง 26,198,200



งบ
26,198,200
26,198,200

งบ
1,469,040 16,636,280

0 2,342,760
1,469,040 14,293,520
129,600 3,711,200

99,600 1,110,200
30,000 791,000

0 914,000
0 896,000
0 269,500
0 150,000
0 119,500
0 200,000
0 200,000

1,598,640 20,816,980

รวมงานบริหารท่ัวไป

26,198,200

รวม

1,162,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

 งานวางแผนสถิติ 
และวิชาการ

งานบริหารงาน
คลัง

งาน

งาน

    งบกลาง 26,198,200

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

7,791,300 5,033,180
งบด าเนินงาน 2,419,600

งบบุคลากร 10,134,060 5,033,180
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,342,760 0
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

    ค่าตอบแทน 758,600 252,000
    ค่าใช้สอย 581,000 180,000
    ค่าวัสดุ 384,000 530,000
    ค่าสาธารณูปโภค 696,000 200,000
งบลงทุน 150,000 119,500
    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 150,000 0
    ค่าครุภัณฑ์ 0 119,500
งบเงินอุดหนุน 200,000 0
    เงินอุดหนุน 200,000 0

รวม 12,903,660 6,314,680

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า
อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี
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งบ
1,363,920 1,753,320
1,363,920 1,753,320
958,400 1,107,400

8,400 77,400
450,000 530,000
500,000 500,000

2,322,320 2,860,720

งบ

3,856,800
3,856,800
5,346,090

76,000
1,448,650
3,456,440

365,000
78,000
78,000

8,698,000
8,698,000

17,978,890

งาน

งาน

งบบุคลากร

    ค่าตอบแทน

รวม

    ค่าใช้สอย

งานเทศกิจ
งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
งานจราจร รวม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

รวม

389,400 0
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 389,400 0
งบด าเนินงาน 89,000 60,000

69,000 0
    ค่าใช้สอย 20,000 60,000
    ค่าวัสดุ 0 0

478,400 60,000

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร 1,723,140 5,579,940
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,723,140 5,579,940
งบด าเนินงาน 894,400 6,240,490
    ค่าตอบแทน 185,400 261,400

535,000 1,983,650
    ค่าวัสดุ 174,000 3,630,440
    ค่าสาธารณูปโภค 0 365,000
งบลงทุน 0 78,000
    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 78,000
งบเงินอุดหนุน 0 8,698,000
    เงินอุดหนุน 0 8,698,000

รวม 2,617,540 20,596,430
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งบ

0
0

1,066,000
100,000
710,000
256,000

1,520,000
1,520,000
2,586,000

งบ
0
0

30,000
0

30,000
0

30,000

งาน

งาน

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับสาธารณสุข

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอ่ืน
รวม

รวม

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,724,000 2,724,000
งบด าเนินงาน 279,000 309,000

แผนงานสาธารณสุข

472,500 1,538,500
    ค่าตอบแทน

งบบุคลากร 3,903,240 3,903,240
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,903,240 3,903,240
งบด าเนินงาน

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับสังคม

สงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

40,000 140,000
    ค่าใช้สอย 170,000 880,000
    ค่าวัสดุ 262,500 518,500
งบเงินอุดหนุน 0 1,520,000
    เงินอุดหนุน 0 1,520,000

รวม 4,375,740 6,961,740

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร 2,724,000 2,724,000

    ค่าตอบแทน 69,000 69,000
    ค่าใช้สอย 90,000 120,000
    ค่าวัสดุ 120,000 120,000

รวม 3,003,000 3,033,000
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งบ
4,984,620
4,984,620
4,647,810

230,000
2,762,810
1,650,000

5,000
211,500
211,500

9,843,930

งาน

210,000
210,000
210,000

งบ
1,000,000
1,000,000
1,000,000

งาน

งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล

รวม
งาน

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

รวม
งบ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

รวม

แผนงานเคหะและชุมชน

งบบุคลากร 4,984,620
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,984,620
งบด าเนินงาน 4,647,810
    ค่าตอบแทน 230,000
    ค่าใช้สอย 2,762,810
    ค่าวัสดุ 1,650,000
    ค่าสาธารณูปโภค 5,000
งบลงทุน 211,500
    ค่าครุภัณฑ์ 211,500

รวม 9,843,930

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบด าเนินงาน 210,000
    ค่าใช้สอย 210,000

รวม 210,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบด าเนินงาน 200,000 1,200,000
    ค่าใช้สอย 200,000 1,200,000

รวม 200,000 1,200,000
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งบ

0
0
0
0
0
0

16,616,000
16,616,000
16,616,000

งบ
10,000
10,000
10,000

งบ
418,000
418,000

5,070,000
70,000

1,000,000
4,000,000
5,488,000

งาน

รวม

งานส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม
งานส่งเสริม
การเกษตร

งานกิจการประปา รวม
งาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร 4,725,000 4,725,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,725,000 4,725,000

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับ

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง

งบด าเนินงาน 4,410,000 4,410,000
    ค่าตอบแทน 240,000 240,000
    ค่าใช้สอย 1,380,000 1,380,000
    ค่าวัสดุ 2,790,000 2,790,000
งบลงทุน 0 16,616,000

40,000

    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 16,616,000
รวม 9,135,000 25,751,000

งาน

แผนงานการพาณิชย์

งบบุคลากร 418,000

แผนงานการเกษตร

งบด าเนินงาน 30,000 40,000
    ค่าใช้สอย 30,000

รวม 5,488,000

    ค่าตอบแทน 70,000
    ค่าวัสดุ 1,000,000
    ค่าสาธารณูปโภค 4,000,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 418,000
งบด าเนินงาน 5,070,000

รวม 30,000 40,000



ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า
อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี

        โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอ านาจตาม
ความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.
 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า และ
โดยอนุมัติของนายอ าเภอคลองหลวง

ข้อ 1  ข้อบัญญัติน้ีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข้อ 2  ข้อบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
ข้อ 3  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุน เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 123,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี

        123,000,000 บาท

แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 20,816,980
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,860,720

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 20,596,430
แผนงานสาธารณสุข 6,961,740
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3,033,000
แผนงานเคหะและชุมชน 9,843,930
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 210,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,200,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 25,751,000
แผนงานการเกษตร 40,000
แผนงานการพาณิชย์ 5,488,000

ด้านการด าเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง 26,198,200

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 123,000,000





ปี 2564 ปี 2565

0.00 0.00 0.00 %
16,755.44 100,000.00 0.00 %

823,191.15 4,300,000.00 101.51 %
565,499.00 800,000.00 -50.00 %

1,405,445.59 5,200,000.00

0.00 5,000.00 -100.00 %

5,470.80 10,000.00 0.00 %

2,009,311.00 2,000,000.00 0.00 %

65,250.00 100,000.00 0.00 %

1,300.00 5,000.00 0.00 %

74,252.70 50,000.00 100.00 %

0.00 0.00 100.00 %

1,320.00 5,000.00 0.00 %

0.00 5,000.00 0.00 %

0.00 10,000.00 0.00 %

0.00 0.00 100.00 %     ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 0.00 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ
การขุดดินและถมดิน

0.00 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมรักษา
ความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง

0.00 10,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ
ทะเบียนพาณิชย์

0.00 5,000.00

     ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
น้้ามันเช้ือเพลิง

0.00 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมในการ
ออกหนังสือรับรองการแจ้ง
สถานท่ีจ้าหน่ายอาหารหรือ
สะสมอาหาร

2,700.00 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ
การควบคุมอาคาร

100,189.80 100,000.00

     ค่าธรรมเนียมก้าจัดขยะ
มูลฝอย

1,644,080.00 2,000,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขน
อุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล

0.00 100,000.00

     ค่าธรรมเนียมการ
รับรองให้จ้าหน่ายเน้ือสัตว์

0.00 0.00

     ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตการขายสุรา

0.00 10,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,307,157.51 9,165,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูก 648,209.35 8,665,000.00
     ภาษีป้าย 482,805.00 400,000.00

     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 51,916.00 0.00
     ภาษีบ้ารุงท้องท่ี 124,227.16 100,000.00

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดภาษีอากร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองห้า

อ้าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี

รายรับจริง ประมาณการ
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ปี 2564 ปี 2565ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายรับจริง ประมาณการ

46,125.00 50,000.00 0.00 %

8,250.00 5,000.00 900.00 %

3,438.00 10,000.00 -50.00 %

28,900.00 40,000.00 150.00 %

0.00 0.00 100.00 %

5,861.20 5,000.00 100.00 %

7,870.00 20,000.00 -50.00 %

1,000.00 0.00 0.00 %

2,258,348.70 2,320,000.00

245,214.92 400,000.00 0.00 %

245,214.92 400,000.00

5,947,579.00 0.00 100.00 %

0.00 5,315,000.00 -100.00 %

5,947,579.00 5,315,000.00
รวมหมวดรายได้จาก

สาธารณูปโภค และกิจการ
พาณิชย์

5,675,517.00 5,000,000.00

     รายได้จากประปา 5,675,517.00 5,000,000.00
     รายได้จาก
สาธารณูปโภคและกิจการ
พาณิชย์หรือกิจการอ่ืน ๆ

0.00 0.00

รวมหมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน

416,134.74 400,000.00

หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภค และกิจการ
พาณิชย์

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบ้ีย 416,134.74 400,000.00

     รายได้ค่าธรรมเนียม
เก่ียวกับการขุดดินและถมดิน

0.00 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับและใบอนุญาต

1,940,368.80 2,475,000.00

     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับ
การควบคุมอาคาร

3,870.00 10,000.00

     ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 11,300.00 10,000.00

     ค่าใบอนุญาต
ประกอบการค้าส้าหรับ
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

41,900.00 100,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดต้ัง
สถานท่ีจ้าหน่ายอาหารหรือ
สถานท่ีสะสมอาหารในครัว 
หรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 
200 ตารางเมตร

0.00 5,000.00

     ค่าปรับผู้กระท้าผิด
กฎหมายรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง

0.00 50,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 107,604.00 5,000.00

     ค่าปรับผู้กระท้าผิด
กฎหมายจราจรทางบก

28,725.00 50,000.00
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ปี 2564 ปี 2565ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายรับจริง ประมาณการ

1,995,107.00 2,000.00 400.00 %

245,000.00 300,000.00 0.00 %

0.00 3,000.00 6,566.67 %
136,019.94 200,000.00 -85.00 %

2,376,126.94 505,000.00

0.00 30,000.00 0.00 %
14,000.00 0.00 0.00 %
14,000.00 30,000.00

585,165.10 600,000.00 8.33 %

10,946,246.74 12,100,000.00 -0.83 %

20,760,006.25 19,100,000.00 -0.52 %

2,162,440.32 2,000,000.00 25.00 %
12,057,469.50 13,000,000.00 0.00 %

3,000.25 5,000.00 0.00 %

100,763.31 100,000.00 10.00 %
66,445.79 100,000.00 0.00 %

17,635,286.00 18,000,000.00 11.11 %

510.00 5,000.00 0.00 %

0.00 20,000.00 0.00 %
64,317,333.26 65,030,000.00

42,083,957.16 38,000,000.00 0.00 %
42,083,957.16 38,000,000.00

118,648,005.57 116,800,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน 37,304,014.00 38,000,000.00

รวมทุกหมวด 108,758,794.22 123,000,000.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนท่ัวไป 37,304,014.00 38,000,000.00

     ภาษีจัดสรรอ่ืน ๆ 6,314.70 20,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 61,817,591.99 67,390,000.00

     ค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน

18,199,508.00 20,000,000.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้
น้้าบาดาล

4,141.00 5,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 92,186.46 110,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 99,471.97 100,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 11,231,763.73 13,000,000.00
     ค่าภาคหลวงและ
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
ว่าด้วยป่าไม้

13,812.00 5,000.00

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม 
พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

18,303,072.75 19,000,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 2,725,974.94 2,500,000.00

     ภาษีรถยนต์ 621,874.72 650,000.00
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม 
พ.ร.บ. ก้าหนดแผนฯ

10,519,471.72 12,000,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 16,638.00 30,000.00
หมวดภาษีจัดสรร

     ค่าขายทอดตลาด 16,638.00 30,000.00
     รายได้จากทุนอ่ืน ๆ 0.00 0.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 281,372.18 540,000.00
หมวดรายได้จากทุน

     ค่าเขียนแบบแปลน 0.00 200,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 224,372.18 30,000.00

     เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 0.00 10,000.00
     ค่าขายเอกสารการ
จัดซ้ือจัดจ้าง

57,000.00 300,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด



รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งสถำนท่ีจ ำหน่ำย
อำหำรหรือสะสมอำหำร

5,000 บำท

- ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะจัดเก็บ
รำยได้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

- ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะจัดเก็บได้
เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมเก็บขนอุจจำระหรือส่ิงปฏิกูล 100,000 บำท
- ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะจัดเก็บ
รำยได้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 10,000 บำท
- ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับส่วน
แบ่งค่ำธรรมเนียมเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมก ำจัดขยะมูลฝอย 2,000,000 บำท

ภำษีป้ำย 400,000 บำท
- ประมำณกำรรำยรับไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะ
จัดเก็บรำยได้น้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 2,475,000 บาท

- ประมำณกำรรำยรับไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะ
จัดเก็บภำษีบ ำรุงท้องท่ีตำมฐำนข้อมูลผู้มีหน้ำท่ีเสียภำษี

ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 8,665,000 บำท
- ประมำณกำรรำยรับไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะ
จัดเก็บรำยได้เพ่ิมข้ึน ตำมฐำนข้อมูลผู้มีหน้ำท่ีเสียภำษี

หมวดภาษีอากร 9,165,000 บาท
ภำษีบ ำรุงท้องท่ี 100,000 บำท

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน 123,000,000   บาท  แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

- ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะจัดเก็บ
รำยได้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 5,000 บำท
- ประมำณกำรไว้ต่ ำปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะจัดเก็บรำยได้
ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพ

100,000 บำท

- ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะจัดเก็บ
รำยได้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยรักษำควำมสะอำดและควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง

50,000 บำท

- ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะจัดเก็บ
รำยได้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ 5,000 บำท
- ประมำณกำรรำยรับไว้ เน่ืองจำกคำดว่ำจะจัดเก็บได้
ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก 50,000 บำท

- ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะจัดเก็บ
รำยได้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้ำนเมือง

10,000 บำท

- ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะจัดเก็บ
รำยได้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง 5,000 บำท
- ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะจัดเก็บ
รำยได้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรขุดดินและถมดิน 5,000 บำท

- ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะจัดเก็บ
รำยได้มำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพำณิชย์ 5,000 บำท
- ประมำณกำรรำยรับไว้ คำดว่ำจะจัดเก็บได้

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร 100,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

- ประมำณกำรรำยรับไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะ
จัดเก็บได้เท่ำปีท่ีผ่ำนมำ

- ประมำณกำรรำยรับไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะ
จัดเก็บได้น้อย

หมวดรายได้จากทุน 30,000 บาท
ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน 30,000 บำท

ค่ำเขียนแบบแปลน 200,000 บำท
- ประมำณกำรรำยรับไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะ
จัดเก็บได้มำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 30,000 บำท

- ประมำณกำรรำยรับไว้ เน่ืองจำกคำดว่ำจะมีผู้อุทิศให้
ค่ำขำยเอกสำรกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 300,000 บำท
- ประมำณกำรรำยรับไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะ
จัดเก็บได้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

- ประมำณกำรรำยรับไว้ เน่ืองจำกคำดว่ำจะจัดเก็บได้
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 540,000 บาท

เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 10,000 บำท

- ประมำณกำรรำยรับไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะ
จัดเก็บได้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 5,000,000 บาท
รำยได้จำกประปำ 5,000,000 บำท

- ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะจัดเก็บ
รำยได้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 400,000 บาท
ดอกเบ้ีย 400,000 บำท

ค่ำใบอนุญำตเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร 10,000 บำท
- ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะจัดเก็บ
รำยได้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำใบอนุญำตอ่ืน ๆ 10,000 บำท

ค่ำใบอนุญำตจัดต้ังสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนท่ีสะสม
อำหำรในครัว หรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตำรำงเมตร

5,000 บำท

- ประมำณกำรไว้ในปีน้ี เน่ืองจำกคำดว่ำจะจัดเก็บได้
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รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

- ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับกำร
จัดสรรเท่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำย
ท่ีดิน

20,000,000 บำท

- ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับกำร
จัดสรรเพ่ิมข้ึน

ค่ำภำคหลวงแร่ 110,000 บำท
- ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับกำร
จัดสรรเพ่ิมข้ึน

ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 100,000 บำท

- ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับกำร
จัดสรรเท่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำภำคหลวงและค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ 5,000 บำท
- ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับกำร
จัดสรรเท่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ภำษีธุรกิจเฉพำะ 2,500,000 บำท
- ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับกำร
จัดสรรเพ่ิมข้ึน

ภำษีสรรพสำมิต 13,000,000 บำท

- ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับกำร
จัดสรรลดลง

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 19,000,000 บำท
- ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับกำร
จัดสรรลดลง

ภำษีรถยนต์ 650,000 บำท
- ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับกำร
จัดสรรเพ่ิมข้ึน

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 12,000,000 บำท

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดภาษีจัดสรร 67,390,000 บาท
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวนเงินอุดหนุนท่ัวไป 38,000,000 บำท

- ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับกำร
จัดสรรเท่ำปีท่ีผ่ำนมำ

- ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับกำร
จัดสรรเท่ำปีท่ีผ่ำนมำ

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดเงินอุดหนุน 38,000,000 บาท

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้น้ ำบำดำล 5,000 บำท
- ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับกำร
จัดสรรเท่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ภำษีจัดสรรอ่ืน ๆ 20,000 บำท



ปี 2564 ปี 2565

561,391 647,817 38.93 %
42,002 60,000 0 %

16,401,000 18,330,000 4.75 %
2,917,800 3,540,000 -1.13 %

59,500 72,000 8.33 %
3,777,194.12 1,600,000 -81.25 %

0 1,575,960 7.86 %

0 17,400 0 %

0 5,000 0 %

429,345 500,000 -12.4 %

1,641,450 0 0 %

15,950 0 0 %

0 0 0 %
25,845,632.12 26,348,177
25,845,632.12 26,348,177
25,845,632.12 26,348,177
25,845,632.12 26,348,177

ปี 2566

78,000
3,500,000

19,200,000
60,000

900,000

438,000

5,000

17,400

1,699,800

300,000

26,198,200
26,198,200
26,198,200

0

0

0

26,198,200

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ

อ ำเภอคลองหลวง    จังหวัดปทุมธำนี

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 668,790
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 23,466
เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 15,247,200
เบ้ียยังชีพควำมพิกำร 2,859,200
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000
เงินส ำรองจ่ำย 127,324.10
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน 

0

เงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับ
บ ำนำญ (ช.ค.บ.)

0

เงินรำงวัลค่ำปรับจรำจร 0
เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภำพ
ระดับท้องถ่ินต ำบลคลอง
ห้ำ

428,332.50

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.)

845,000

เงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับ
บ ำนำญ (ชคบ.)

17,400

เงินบ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำ 386,840
รวมงบกลาง 20,657,552.60
รวมงบกลาง 20,657,552.60
รวมงบกลาง 20,657,552.60

รวมแผนงานงบกลาง 20,657,552.60
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

556,320 0 0 %

0 444,661 25.11 %

48,000 38,635 24.24 %

48,000 38,459 24.81 %

95,040 72,302 31.45 %

3,025,163.58 1,336,344 19.39 %

3,772,523.58 1,930,401

5,219,290 3,806,135 10.76 %

14,090 2,220 -100 %

514,800 432,662 14.82 %
3,929,303.23 2,833,040 1.81 %

278,464.29 211,356 -7.99 %

9,955,947.52 7,285,413
13,728,471.10 9,215,814

0

2,342,760

1,595,400

95,040

48,000

48,000

556,320

194,460

2,884,440
496,800

0

4,215,600

10,134,060
7,791,300

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนำยก/รองนำยก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

556,320

ค่ำตอบแทนรำยเดือนนำยก/
รองนำยกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

0

ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง
นำยก/รองนำยก

48,000

ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รอง
นำยก

48,000

ค่ำตอบแทนรำยเดือน
เลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำ
นำยกเทศมนตรี นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

95,040

ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/
รองประธำนสภำ/สมำชิก
สภำ/เลขำนุกำรสภำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

3,116,040

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,863,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือ
พนักงำนส่วนท้องถ่ิน

3,784,065.36

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร
 หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน

17,692.74

เงินประจ ำต ำแหน่ง 375,751.61
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 3,178,927.71
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน
จ้ำง

218,398.38

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 7,574,835.80
รวมงบบุคลากร 11,438,235.80
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

15,050 3,400,000 -82.35 %

0 0 100 %

180,900 71,000 1.41 %

0 68,200 19.65 %

287,750 3,539,200

386,225.33 350,000 -42.86 %

46,040 47,830 -24.73 %

40,240 0 100 %

0 2,000 400 %

0 787,355 -98.73 %

0 0 100 %

5,000

600,000

758,600

81,600

72,000

10,000

10,000

10,000

36,000

200,000

10,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำร
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

68,200

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน
นอกเวลำรำชกำร

0

ค่ำเช่ำบ้ำน 99,580.65
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำ
บุตรข้ำรำชกำร/
พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ

0

รวมค่าตอบแทน 243,880.65
ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง
บริกำร

312,237.35

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรอง
และพิธีกำร

59,225

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไป
รำชกำร

48,100

ค่ำลงทะเบียนในกำร
ฝึกอบรม

0

โครงกำรจัดกำรเลือกต้ัง
ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลคลองห้ำ

0

โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำ
 และศึกษำดูงำนเพ่ือเพ่ิม
ศักยภำพบุคลำกรของ
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลคลองห้ำ

446,765
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

0 245,000 -100 %

55,263 54,600 -100 %

21,400 100,000 0 %

0 0 100 %

454,040.35 589,008 -66.04 %
1,003,208.68 2,175,793

78,111.05 70,000 0 %
0 5,000 0 %

21,582 30,000 0 %
0 0 100 %

55,400 229,500 -56.43 %
207,347.60 300,000 -66.67 %

0 0 100 %
0 10,000 -100 %

99,580 70,000 0 %
5,500 0 0 %

0 0 100 %
467,520.65 714,500

200,000

5,000

100,000

0

0

5,000
30,000
5,000

70,000

581,000

0
70,000

0
3,000

100,000
100,000

384,000
1,000

โครงกำรรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติด
 (To be number one)
 ชุมชนต ำบลคลองห้ำ

99,900

โครงกำรศึกษำเพ่ือ
ต่อต้ำนกำรใช้ยำเสพติดใน
เด็กนักเรียน (D.A.R.E. 
ประเทศไทย)

54,600

โครงกำรส่งเสริมกิจกรรม
เพ่ือเป็นกำรพิทักษ์ รักษำ
ไว้ ซ่ึงชำติศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์อันเป็นท่ี
ยึดเหน่ียวและเป็นศูนย์
รวมจิตใจของประชำชน
ชำวไทยท้ังชำติ

291,827

โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม
 จริยธรรม

0

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 430,390.02
รวมค่าใช้สอย 1,743,044.37

ค่าวัสดุ
วัสดุส ำนักงำน 87,490
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 0
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 16,184
วัสดุก่อสร้ำง 0
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 96,389
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 228,085
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 2,250
วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 28,700
วัสดุคอมพิวเตอร์ 87,100
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 1,880
วัสดุอ่ืน 0

รวมค่าวัสดุ 548,078
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

327,652.67 400,000 12.5 %
4,986.20 9,000 33.33 %

113,582.44 103,600 44.79 %
0 0 100 %

70,620 70,620 6.2 %

0 8,000 0 %

516,841.31 591,220
2,275,320.64 7,020,713

0 8,000 -100 %

0 50,000 -100 %

0 10,000 -100 %

0 21,500 -100 %

0 0 0 %

0 226,000 -100 %

0 416,000 -100 %

150,000
12,000

450,000

2,419,600
696,000

8,000

75,000

1,000

0

0

0

0

0

0

0

ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ 420,154.19
ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 4,978.74
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 113,371.46
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 0
ค่ำบริกำรส่ือสำรและ
โทรคมนำคม

70,620

ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และ
ค่ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง

0

รวมค่าสาธารณูปโภค 609,124.39
รวมงบด าเนินงาน 3,144,127.41

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
เก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 1
 ตัว

0

เคร่ืองกดบัตรคิวอัตโนมัติ
พร้อมระบบ จ ำนวน 1  
เคร่ือง

0

เคร่ืองประเมินควำมพ่ึง
พอใจ จ ำนวน 1 เคร่ือง

0

เคร่ืองปรับอำกำศ แบบ
ติดผนัง ขนำด 18,000 บี
ทียู

0

เคร่ืองปรับอำกำศ แบบ
ติดผนัง ขนำด 24,000 บี
ทียู

27,500

เคร่ืองปรับอำกำศ แบบตู้
ต้ังพ้ืน (รำคำรวมค่ำ
ติดต้ัง) ขนำด 44,000 บี
ทียู จ ำนวน 4 เคร่ือง

0

เคร่ืองปรับอำกำศ แบบ
แยกส่วน (รำคำรวมค่ำ
ติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือ
แบบแขวน ขนำด 44,000
 บีทียู

0
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

0 227,500 -100 %

0 0 0 %

0 50,000 -100 %

0 60,000 -100 %

80,464 0 0 %

0 16,000 -100 %

0 36,000 -100 %

0 0 0 %

0 30,000 -100 %

20,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 15,000 -100 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

เคร่ืองปรับอำกำศ แบบ
แยกส่วน (รำคำรวม
ติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือ
แบบแขวน ขนำด 36,000
 บีทียู

0

เคร่ืองปรับอำกำศแบบ
แยกส่วน แบกติดผนัง 
ขนำด 24,000 บีทียู

55,000

เคำน์เตอร์ประชำสัมพันธ์
 จ ำนวน 1 ชุด

0

ชุดโซฟำรับแขกพร้อม
โต๊ะกลำง จ ำนวน 2 ชุด

0

ตู้สำขำโทรศัพท์พร้อม
ระบบและอุปกรณ์ติดต้ัง

0

ตู้เอกสำรทรงสูงบำน
เล่ือนกระจก

0

โต๊ะขำพับหน้ำขำว ขนำด
 1.20 X 0.60 เมตร 
จ ำนวน 30 ตัว

0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนำด 
120X60X75 เซนติเมตร

4,250

โต๊ะท ำงำนพร้อมเก้ำอ้ี 
ขนำด 120 X 60 X 75 
เซนติเมตร จ ำนวน 2 ชุด

0

โต๊ะท ำงำนพร้อมเก้ำอ้ี
ส ำนักงำน จ ำนวน 2 ชุด

0

โต๊ะเหล็กท ำงำนพร้อม
เก้ำอ้ี ขนำด 120X60X75
 เซนติเมตร

20,000

โต๊ะเหล็กท ำงำนพร้อม
เก้ำอ้ีส ำนักงำนและ
กระจก ขนำด 
120X60X75 ซม.

20,000

ป๊ัมน้ ำอัตโนมัติในอำคำร 
ขนำด 150 วัตต์

0
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

15,000 0 0 %

0 0 0 %

0 63,000 -100 %

0 0 0 %

0 6,400 -100 %

0 44,000 -100 %

0 0 0 %

44,000 0 0 %

0 0 0 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
เคร่ืองขยำยเสียงกลำงแจ้ง
 จ ำนวน 1 เคร่ือง

0

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
กล้องถ่ำยภำพ 40,000

โทรทัศน์ แอลอีดี (LED 
TV) แบบ Smart TV 
ระดับควำมอะเอียด
จอภำพ 3840X2160 พิก
เซล ขนำด 75 น้ิว พร้อม
อุปกรณ์ จ ำนวน 1 เคร่ือง

0

โทรทัศน์ แอลอีดี (LED) 
ขนำด 40 น้ิว

11,700

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
ตู้เย็น ขนำด 5 คิวบิกฟุต 
จ ำนวน 1 ตู้

0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส ำหรับงำนประมวลผล 
แบบท่ี 1 (จอแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว)
 จ ำนวน 2 เคร่ือง

0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส ำหรับประมวลผล

22,000

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส ำหรับงำนประมวณผล 
แบบท่ี 1

0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส ำหรับประมวล แบบท่ี 1

44,000



- 28 -

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

7,500 0 0 %

0 0 0 %

0 10,000 -100 %

2,500 0 0 %

0 0 0 %

0 5,000 -100 %

0 85,000 -100 %

0 13,000 -100 %

0 500,000 -100 %

169,464 1,892,400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

เคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)
 (เคร่ืองพิมพ์สี) จ ำนวน 1
 เคร่ือง

0

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขำวด ำ ชนิด 
Network แบบท่ี 1

8,900

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สีชนิด Network 
แบบท่ี 1 (20 หน้ำ/นำที)

0

เคร่ืองส ำรองไฟ ขนำด 
800 VA

0

เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด
 800 VA

12,500

เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด
 800 VA จ ำนวน 2 เคร่ือง

0

ครุภัณฑ์อ่ืน
ตู้ป้อมยำมส ำเร็จรูป 
ขนำด 2.40 x 2.40 เมตร
 จ ำนวน 1 หลัง

0

ถังเก็บน้ ำ ขนำด 2,000 
ลิตร

0

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่ำบ ำรุงรักษำและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

0

รวมค่าครุภัณฑ์ 265,850
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

0 260,000 -100 %

0 240,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 2,050,000 -92.68 %

0 2,550,000
169,464 4,442,400

0 200,000 0 %

0 0 0 %

0 200,000
0 200,000

150,000

0

0

0

0

200,000

150,000
150,000

200,000
200,000

0

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

โครงกำรก่อสร้ำงป้ำย
ประชำสัมพันธ์หน่วยงำน
ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลคลองห้ำ

0

โครงกำรก่อสร้ำงร้ัว
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลคลองห้ำ

0

โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร
อเนกประสงค์

215,000

โครงกำรปรับปรุงอำคำร
ท่ีท ำกำรและอำคำร
ประกอบ

40,000

โครงกำรปรับปรุงอำคำร
ท่ีท ำกำรและอำคำร
ประกอบ

0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 255,000
รวมงบลงทุน 520,850

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมยำ
เสพติด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ืน (ศป.ปส.
อปท.)

0

เงินอุดหนุนกิจกำรท่ีเป็น
สำธำรณประโยชน์

อุดหนุนส ำนักงำนเหล่ำ
กำชำดจังหวัดปทุมธำนี

10,000

รวมเงินอุดหนุน 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 10,000
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

20,000 0 0 %

20,000 0
20,000 0

16,193,255.74 20,878,927

0 1,032,778 15.68 %

0 16,500 9.09 %
0 223,740 14.56 %
0 1,273,018
0 1,273,018

0 99,700 -4.91 %

0 4,800 0 %

0 104,500

0 0 100 %

0 0 100 %

12,903,660
0
0

0

1,469,040
256,320
18,000

1,194,720

4,800

94,800

1,469,040

10,000

10,000

99,600

งบรายจ่ายอ่ืน
รายจ่ายอ่ืน

รำยจ่ำยอ่ืน

ประเภทค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำ
เพ่ือศึกษำ วิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนำ
ระบบต่ำงๆ

19,500

รวมรายจ่ายอ่ืน 19,500
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 19,500

รวมงานบริหารท่ัวไป 15,132,713.21
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือ
พนักงำนส่วนท้องถ่ิน

0

เงินประจ ำต ำแหน่ง 0
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0
รวมงบบุคลากร 0

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่ำเช่ำบ้ำน 0
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำ
บุตรข้ำรำชกำร/
พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ

0

รวมค่าตอบแทน 0
ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง
บริกำร

0

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรอง
และพิธีกำร

0
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0
0 104,500
0 1,377,518

2,674,428 2,817,200 6.14 %

78,000 78,000 0 %
227,340 239,500 5.3 %

1,700,059.35 1,718,000 -3.84 %

85,516.77 60,600 0.17 %

4,765,344.12 4,913,300
4,765,344.12 4,913,300

0 0 100 %

10,700 20,000 0 %

204,000 144,000 33.33 %

0 37,000 -18.92 %

244,500 201,000

1,598,640
129,600
30,000

5,000

5,000

1,652,000
252,200
78,000

2,990,280

10,000

5,033,180
5,033,180

60,700

252,000

30,000

192,000

20,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไป
รำชกำร

0

ค่ำลงทะเบียนในกำร
ฝึกอบรม

0

รวมค่าใช้สอย 0
รวมงบด าเนินงาน 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือ
พนักงำนส่วนท้องถ่ิน

2,501,820

เงินประจ ำต ำแหน่ง 78,000
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 212,700
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,343,841.29
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน
จ้ำง

67,129.03

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,203,490.32
รวมงบบุคลากร 4,203,490.32

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำร
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

0

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน
นอกเวลำรำชกำร

10,770

ค่ำเช่ำบ้ำน 153,000
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำ
บุตรข้ำรำชกำร/
พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ

0

รวมค่าตอบแทน 180,520
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

2,592 87,900 -31.74 %

43,120 50,000 -60 %

0 0 100 %

450,000 0 0 %

26,382.65 90,000 -33.33 %
522,094.65 227,900

220,485.05 230,000 8.7 %
0 50,000 -40 %

59,485.10 98,000 2.04 %
161,100 160,000 -6.25 %

441,070.15 538,000

84,035 140,000 7.14 %

0 32,100 55.76 %

84,035 172,100
1,291,699.80 1,139,000

0

40,000

20,000

60,000

100,000
30,000

250,000

180,000
60,000

200,000

50,000

150,000

530,000
150,000

1,162,000

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง
บริกำร

124,500

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำร

27,700

ค่ำลงทะเบียนในกำร
ฝึกอบรม

0

โครงกำรปรับปรุงแผนท่ี
ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน

445,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 56,588.77
รวมค่าใช้สอย 653,788.77

ค่าวัสดุ
วัสดุส ำนักงำน 202,766
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 5,265.87
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 56,469
วัสดุคอมพิวเตอร์ 184,850

รวมค่าวัสดุ 449,350.87
ค่าสาธารณูปโภค

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 32,570.20
ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และ
ค่ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง

0

รวมค่าสาธารณูปโภค 32,570.2
รวมงบด าเนินงาน 1,316,229.84
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

6,000 0 0 %

19,850 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

30,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

44,000 0 0 %

0

0

0

0

95,000

9,500

0

0

0

0

0

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
เก้ำอ้ีส ำนักงำน 2,500
เคร่ืองท ำลำยเอกสำร
แบบตัดตรง ท ำลำยคร้ัง
ละ 20 แผ่น

0

เคร่ืองพิมพ์เช็ค จ ำนวน 
24 เข็มพิมพ์

42,000

ตู้เก็บแฟ้มสันกว้ำง 20 
ช่อง

0

ตู้รำงเล่ือนมือผลัก 91.4 
DCM

0

ตู้เอกสำร จ ำนวน 20 ช่อง 3,950

โต๊ะท ำงำนพร้อมเก้ำอ้ี 10,000

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

รถจักรยำนยนต์ ขนำด 
120 ซีซี

54,700

ครุภัณฑ์ส ำรวจ
เคร่ืองวัดระยะเลเซอร์ 
ช่วงวัดไม่น้อยกว่ำ 150 
เมตร

12,600

เคร่ืองวัดระยะเลเซอร์ 
ช่วงวัดไม่น้อยกว่ำ 25 
เมตร

6,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำน
ประมวลผล

22,000

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊กส ำหรับประมวลผล

0
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

0 0 0 %

0 0 0 %

22,000 0 0 %

0 0 0 %

8,900 0 0 %

27,000 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

157,750 0
157,750 0

6,214,793.92 6,052,300
22,408,049.66 28,308,745

0

0

0

0

0

119,500
119,500

0

0

15,000

0

20,816,980
6,314,680

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค ส ำหรับงำน
ประมวลผล จ ำนวน 1 
เคร่ือง

21,900

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส ำนักงำน ส ำหรับ
ประมวลผล

44,000

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส ำหรับประมวลผล แบบ
ท่ี 1 (จอแสดงภำพขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว)

0

เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot 
Matrix Printer แบบแคร่
ส้ัน

22,000

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขำวด ำ ชนิด 
Network แบบท่ี 1

0

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขำวด ำ ชนิด 
Network แบบท่ี 2

0

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขำวด ำ ชนิด 
Network แบบท่ี 2 (38 
หน้ำ/นำที)

0

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ 
LED สีชนิด Network 
แบบท่ี 1 (18 หน้ำ/นำที)

10,000

เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด
 800 VA

5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 257,150
รวมงบลงทุน 257,150

รวมงานบริหารงานคลัง 5,776,870.16
รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 20,909,583.37
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

11,200 0 0 %

11,200 0
11,200 0

0 0 0 %

495,000 0 0 %

80,000 0 0 %
20,000 0 0 %

846,467 962,348 -100 %

1,441,467 962,348
1,441,467 962,348

1,452,667 962,348

0
0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษา
ความสงบภายใน

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ

โครงกำรป้องกันรักษำ
ควำมสงบภำยใน

0

รวมค่าใช้สอย 0
รวมงบด าเนินงาน 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) หมู่ท่ี 2

32,000

ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) หมู่ท่ี 5

0

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง
สำยดับเพลิงพร้อมข้อต่อ 79,000
หัวฉีดดับเพลิง 20,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่ำบ ำรุงรักษำและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

0

รวมค่าครุภัณฑ์ 131,000
รวมงบลงทุน 131,000

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการ
รักษาความสงบภายใน

131,000
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

0 366,060 6.38 %

0 366,060
0 366,060

0 60,000 0 %

0 0 100 %

0 60,000

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0
0 60,000
0 426,060

389,400
389,400

389,400

69,000

9,000

60,000

89,000
20,000

10,000

5,000

5,000

478,400

งานเทศกิจ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือ
พนักงำนส่วนท้องถ่ิน

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0
รวมงบบุคลากร 0

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่ำเช่ำบ้ำน 0
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำ
บุตรข้ำรำชกำร/
พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ

0

รวมค่าตอบแทน 0
ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำร

0

ค่ำลงทะเบียนในกำร
ฝึกอบรม

0

โครงกำรรักษำควำมสงบ
ภำยใน

0

รวมค่าใช้สอย 0
รวมงบด าเนินงาน 0

รวมงานเทศกิจ 0
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

0 267,180 6.98 %

0 1,361,230 -26.97 %

0 84,808 -0.95 %

0 1,713,218
0 1,713,218

0 9,600 -12.5 %

0 9,600

0 0 100 %

0 0 100 %

0 16,000 -100 %

0 0 0 %

394,460.89 0 100 %

30,000 0 0 %

994,080

285,840

1,363,920
1,363,920

84,000

5,000

5,000

8,400

8,400

0

10,000

0

0

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือ
พนักงำนส่วนท้องถ่ิน

0

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน
จ้ำง

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0
รวมงบบุคลากร 0

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำ
บุตรข้ำรำชกำร/
พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ

0

รวมค่าตอบแทน 0
ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำร

0

ค่ำลงทะเบียนในกำร
ฝึกอบรม

0

โครงกำรแก้ไขปัญหำภัย
แล้งและจัดหำแหล่งน้ ำ
ให้แก่เกษตรกร

0

โครงกำรจัดซ้ือวัสดุเคร่ือง
ดับเพลิง

100,000

โครงกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

712,597.28

โครงกำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนนในช่วง
เทศกำลส ำคัญ

14,520
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

0 0 0 %

0 10,000 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %
424,460.89 26,000

0 0 100 %
0 0 100 %
0 79,600 -12.06 %
0 79,600

424,460.89 115,200

0 170,000 -100 %

0 190,000 -100 %

10,000

0

30,000
400,000

450,000
400,000

20,000

958,400
500,000

70,000

0

0

โครงกำรฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติกำรจิตอำสำภัย
พิบัติประจ ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

49,451.5

โครงกำรฝึกอบรมซักซ้อม
แผนกำรป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยในชุมชน

70,837

โครงกำรศูนย์ช่วยเหลือ
ประชำชน

0

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0
รวมค่าใช้สอย 947,405.78

ค่าวัสดุ
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0
วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 0
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 0

รวมค่าวัสดุ 0
รวมงบด าเนินงาน 947,405.78

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กำรเกษตร
เคร่ืองสูบน้ ำแบบท่อสูบ
น้ ำพญำนำคเคร่ืองยนต์
ดีเซล

0

ครุภัณฑ์โรงงำน

เคร่ืองบดสับย่อย
อเนกประสงค์ แบบ 2 
ช่องคำยช้ืนงำน จ ำนวน 1
 เคร่ือง

0
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

0 130,000 -100 %

0 50,000 -100 %

899,442 0 0 %

899,442 540,000
899,442 540,000

1,323,902.89 2,368,418

0 60,000 0 %

0 60,000
0 60,000
0 60,000

2,776,569.89 3,816,826

0

0

2,322,320

0
0

0

60,000
60,000

60,000

2,860,720

60,000

ครุภัณฑ์อ่ืน
เคร่ืองสูบน้ ำ แบบท่อสูบ
น้ ำพญำนำค เคร่ืองยนต์
ขนำดก ำลังไม่น้อยกว่ำ 13
 แรงม้ำ ท่อขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 10 น้ิว 
ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 6 
เมตร

0

ป๊ัมแช่ไดโว่ ป๊ัมจุ่ม ป๊ัมน้ ำ
 ป๊ัมแช่ดูดโคลน (มีลูก
ลอย) ก ำลังมอเตอร์ 0.55
 กิโลวัตต์ ขนำดท่อน้ ำ
ออก 2 น้ิว จ ำนวน 5 
เคร่ือง

0

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่ำบ ำรุงรักษำและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0
รวมงบลงทุน 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

947,405.78

งานจราจร
งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ

โครงกำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนนในช่วง
เทศกำลส ำคัญ

0

รวมค่าใช้สอย 0
รวมงบด าเนินงาน 0

รวมงานจราจร 0
รวมแผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน
1,078,405.78
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

618,120 812,000 14.03 %

18,000 28,000 114.29 %
475,320 484,000 46.06 %

36,000 36,000 -15.83 %

1,147,440 1,360,000
1,147,440 1,360,000

0 0 100 %

104,000 140,000 20 %

0 8,500 45.88 %

112,500 148,500

83,469.90 40,000 150 %

0 0 100 %

8,400 10,000 0 %

0 25,000 20 %

1,723,140
1,723,140

30,300

706,920
60,000

925,920

12,400

168,000

5,000

5,000

100,000

185,400

30,000

10,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือ
พนักงำนส่วนท้องถ่ิน

573,360

เงินประจ ำต ำแหน่ง 18,000
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 397,871.61
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน
จ้ำง

24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,013,231.61
รวมงบบุคลากร 1,013,231.61

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน
นอกเวลำรำชกำร

0

ค่ำเช่ำบ้ำน 51,800
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำ
บุตรข้ำรำชกำร/
พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ

0

รวมค่าตอบแทน 62,400
ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง
บริกำร

122,856

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรอง
และพิธีกำร

0

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำร

12,600

ค่ำลงทะเบียนในกำร
ฝึกอบรม

0
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

0 0 100 %

0 10,000 0 %

0 0 100 %

18,069 24,400 -18.03 %
109,938.90 109,400

15,554 20,000 0 %
62,245 33,000 112.12 %

0 20,000 50 %
25,118.40 24,000 0 %

17,200 30,000 0 %
120,117.40 127,000
342,556.30 384,900

0 0 0 %

0 15,000 -100 %

0 22,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

20,000

350,000

10,000

10,000

24,000
30,000
70,000
20,000

535,000

894,400
174,000

30,000

0

0

0

0

0

โครงกำรฝึกอบรมซักซ้อม
แผนกำรป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยแบบบูรณำ
กำร

0

โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ

0

โครงกำรส่งเสริมกิจกรรม
วันเด็กแห่งชำติ

497,369

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 15,337
รวมค่าใช้สอย 648,162

ค่าวัสดุ
วัสดุส ำนักงำน 17,055
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 67,839
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 4,000
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 15,770.60
วัสดุคอมพิวเตอร์ 62,900

รวมค่าวัสดุ 167,564.60
รวมงบด าเนินงาน 878,126.60

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
โต๊ะพร้อมเก้ำอ้ีส ำนักงำน 20,000
โต๊ะส ำนักงำน พร้อม
เก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 1
 ชุด

0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน
ส ำนักงำน จ ำนวน 1 ชุด

0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in
 one ส ำหรับงำน
ส ำนักงำน

17,000

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส ำหรับส ำนักงำน

17,000
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

0 0 0 %

0 37,000
0 37,000

1,489,996.30 1,781,900

2,028,180 2,150,227 6.09 %

119,000 126,000 0 %
1,478,620 1,520,185 -10.16 %

84,000 84,000 0 %

3,709,800 3,880,412
3,709,800 3,880,412

24,000 36,000 0 %

0 22,900 74.67 %

49,100 58,900

0 0 0 %

2,617,540

0
0

0

3,856,800

84,000

1,365,720
126,000

2,281,080

40,000

36,000

3,856,800

0

76,000

เคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก 
(Ink Tank Printor)

24,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 78,000
รวมงบลงทุน 78,000

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา

1,969,358.21

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือ
พนักงำนส่วนท้องถ่ิน

1,769,840

เงินวิทยฐำนะ 17,500
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,054,192.17
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน
จ้ำง

59,806.44

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,901,338.61
รวมงบบุคลากร 2,901,338.61

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่ำเช่ำบ้ำน 0
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำ
บุตรข้ำรำชกำร/
พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ

0

รวมค่าตอบแทน 29,800
ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ

ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

214,300
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 5,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

342,360 424,500 -5.32 %

0

0

50,000

0

100,000

0

5,000

10,000

401,900

10,000

0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก

74,580

โครงกำรแข่งขันกีฬำเด็ก
และเยำวชนต้ำนยำเสพติด

397,892

โครงกำรแข่งขันชกมวย
ไทย เด็ก เยำวชนและ
ประชำชนต้ำนยำเสพติด

0

โครงกำรทัศนศึกษำแหล่ง
เรียนรู้นอกสถำนท่ี

0

โครงกำรทัศนศึกษำแหล่ง
เรียนรู้นอกสถำนท่ี

0

โครงกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด 
"ค่ำยเยำวชนต้ำนยำเสพ
ติด"

0

โครงกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด"
ค่ำยเยำวชนต้ำนยำเสพ
ติด"

99,650

โครงกำรส่งเสริมกำร
ส่ือสำรภำษำต่ำงประเทศ
สู่ประชำคมอำเซียน

0

โครงกำรสนับสนุนอำหำร
กลำงวันเด็กปฐมวัย 
(ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก)

629,360

โครงกำรสำนสัมพันธ์
ผู้ปกครองนักเรียน

0

เงินอุดหนุนส ำหรับ
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก (ศพด.) 
โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ

0
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

609,480 735,000 5 %

189,612 468,000 -78.63 %
1,141,452 1,632,500

0 3,233,000 6.91 %
3,222,204.68 0 0 %
3,222,204.68 3,233,000

147,611.33 158,500 89.27 %
18,042.34 26,300 14.07 %

0 0 100 %

24,139.20 25,000 20 %

189,792.87 209,800
4,602,549.55 5,134,200

0 66,000 -100 %

0 0 0 %

18,600 0 0 %

18,600 66,000

1,448,650
100,000

771,750

300,000

3,456,440
0

3,456,440

5,346,090
365,000

30,000

5,000
30,000

0

0

0

0

เงินอุดหนุนส ำหรับ
สนับสนุนอำหำรกลำงวัน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ

0

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 15,836
รวมค่าใช้สอย 1,431,618

ค่าวัสดุ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 0
ค่ำอำหำรเสริม (นม) 1,944,510.50

รวมค่าวัสดุ 1,944,510.50
ค่าสาธารณูปโภค

ค่ำไฟฟ้ำ 231,584.84
ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 23,726.35
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 0
ค่ำบริกำรส่ือสำรและ
โทรคมนำคม

24,139.20

รวมค่าสาธารณูปโภค 279,450.39
รวมงบด าเนินงาน 3,685,378.89

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส ำหรับงำนประมวลผล 
แบบท่ี 1

0

โต๊ะพร้อมเก้ำอ้ีส ำนักงำน 50,000
ป้ัมน้ ำอัตโนมัติภำยใน
อำคำร ขนำด 150 วัตต์

0

รวมค่าครุภัณฑ์ 50,000
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

0 0 100 %

0 0
18,600 66,000

0 1,529,850 -100 %

0 681,000 -100 %

0 3,095,150 -100 %

78,000
78,000

78,000

0

0

0

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่ำปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้ำง

ค่ำบ ำรุงรักษำและ
ปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้ำง

0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0
รวมงบลงทุน 50,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
เงินอุดหนุนส ำหรับ
สนับสนุนอำหำรกลำงวัน
โรงเรียนสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ.) 
โรงเรียนคลองห้ำ (พฤกษ
ชัฏรำษฎร์บ ำรุง)

0

เงินอุดหนุนส ำหรับ
สนับสนุนอำหำรกลำงวัน
โรงเรียนสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ.) 
โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสำร
เกษตร

0

เงินอุดหนุนส ำหรับ
สนับสนุนอำหำรกลำงวัน
โรงเรียนสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ.) 
โรงเรียนบำงชวดอนุสรณ์

0
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

0 904,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 2,088,000 -100 %

2,088,000 0 0 %

0

0

0

924,000

3,276,000

714,000

1,596,000

0

เงินอุดหนุนส ำหรับ
สนับสนุนอำหำรกลำงวัน
โรงเรียนสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ.) 
โรงเรียนวัดศิริจันทำรำม

0

เงินอุดหนุนอำหำร
กลำงวันโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
(สพฐ.) โรงเรียนคลองห้ำ 
(พฤกษชัฏรำษฎร์บ ำรุง)

0

เงินอุดหนุนอำหำร
กลำงวันโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
(สพฐ.) โรงเรียนชุมชนวัด
หัตถสำรเกษตร

0

เงินอุดหนุนอำหำร
กลำงวันโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
(สพฐ.) โรงเรียนบำงชวด
อนุสรณ์

0

เงินอุดหนุนอำหำร
กลำงวันโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
(สพฐ.) โรงเรียนวัดศิริจัน
ทำรำม

0

อุดหนุนโครงกำรค่ำย
วิชำกำร

100,000

อุดหนุนโรงเรียนในเขต 
ต ำบลคลองห้ำ (ค่ำจ้ำง
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ)

0

อุดหนุนโรงเรียนในเขต
ต ำบลคลองห้ำ

1,980,000
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

0 100,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

1,403,670 0 0 %

675,000 0 0 %

792,250.26 0 0 %

0

0

2,088,000

100,000

0

0

อุดหนุนโรงเรียนในเขต
ต ำบลคลองห้ำ (กิจกรรม
วันวิชำกำร)

0

อุดหนุนโรงเรียนในเขต
ต ำบลคลองห้ำ (กิจกรรม
วันวิชำกำร)

0

อุดหนุนโรงเรียนในเขต
ต ำบลคลองห้ำ (ค่ำจ้ำง
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ)

0

อุดหนุนอำหำรกลำงวัน
เด็กนักเรียน ส ำหรับเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
(สพฐ.) โรงเรียนคลองห้ำ

1,461,280

อุดหนุนอำหำรกลำงวัน
เด็กนักเรียน ส ำหรับเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
(สพฐ.) โรงเรียนชุมชนวัด
หัตถสำรเกษตร

703,740

อุดหนุนอำหำรกลำงวัน
เด็กนักเรียน ส ำหรับเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำน คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
(สพฐ.) โรงเรียนวัดศิริจัน
ทำรำม

822,860
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

2,984,700 0 0 %

7,943,620.26 8,398,000
7,943,620.26 8,398,000

16,274,569.81 17,478,612

17,764,566.11 19,260,512

1,217,029.55 1,521,000 4.41 %

60,000 55,500 8.11 %
1,985,530 2,000,000 7.96 %

83,263.33 130,000 -26.15 %

3,345,822.88 3,706,500
3,345,822.88 3,706,500

339,640 200,000 -100 %

0 0 100 %
339,640 200,000

174,131.21 214,500 -53.38 %

20,596,430

17,978,890

8,698,000
8,698,000

0

60,000

1,588,080

3,903,240
3,903,240

96,000

2,159,160

100,000

40,000
40,000

0

อุดหนุนอำหำรกลำงวัน
เด็กนักเรียน ส ำหรับเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
(สพฐ.) โรงเรียนบำงชวด
อนุสรณ์

3,019,440

รวมเงินอุดหนุน 8,087,320
รวมงบเงินอุดหนุน 8,087,320

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

14,724,037.50

รวมแผนงานการศึกษา 16,693,395.71
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือ
พนักงำนส่วนท้องถ่ิน

435,780

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 2,055,821.49
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน
จ้ำง

115,022.15

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,648,623.64
รวมงบบุคลากร 2,648,623.64

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน
นอกเวลำรำชกำร

0

ค่ำเช่ำบ้ำน 0
รวมค่าตอบแทน 0

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง
บริกำร

255,493.18
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

0 0 100 %

0 0 100 %

49,812.15 100,000 -50 %
223,943.36 314,500

29,642 65,500 -23.66 %
29,220 11,070 171 %
4,000 50,000 0 %

51,248.40 95,000 -15.79 %
357,860 300,000 -100 %

4,320 0 100 %
29,320 50,000 -15 %

505,610.40 571,570
1,069,193.76 1,086,070

0 0 0 %
0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

10,000 0 0 %

0 0 0 %

170,000
50,000

10,000

10,000

10,000
0

80,000
50,000
30,000
50,000

472,500
262,500

42,500

0

0

0

0

0
0

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำร

0

ค่ำลงทะเบียนในกำร
ฝึกอบรม

0

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 47,244.34
รวมค่าใช้สอย 302,737.52

ค่าวัสดุ
วัสดุส ำนักงำน 54,998
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 30,000
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 3,500
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,254.70
วัสดุกำรเกษตร 234,740
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0
วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,850

รวมค่าวัสดุ 454,342.70
รวมงบด าเนินงาน 757,080.22

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
ตู้กระจกบำนเล่ือน 12,600
ตู้เหล็กแบบ 2 บำน 22,000
ตู้เอกสำรเหล็ก แบบบำน
เล่ือนกระจก จ ำนวน 2 ตู้

8,400

โต๊ะท ำงำนพร้อมเก้ำอ้ี
ส ำนักงำน

20,000

โต๊ะท ำงำนพร้อมเก้ำอ้ี
ส ำนักงำน จ ำนวน 1 ชุด

0

โต๊ะท ำงำนพร้อมเก้ำอ้ี
ส ำนักงำน จ ำนวน 2 ชุด

10,000



- 50 -

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

0 0 0 %

0 8,500 -100 %

22,000 0 0 %

17,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

15,000 0 0 %

0 0 0 %

64,000 8,500
64,000 8,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ครุภัณฑ์กำรเกษตร
เคร่ืองพ่นยำ แบบใช้
แรงดันของเหลว ชนิดต้ัง
พ้ืน จ ำนวน 1 เคร่ือง

16,500

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
ตู้เย็น ขนำดไม่น้อยกว่ำ 7
 คิวบิกฟุต จ ำนวน 1 ตู้

0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส ำหรับงำนประมวลผล 
แบบท่ี 1 (จอแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว 
จ ำนวน 1 เคร่ือง)

0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส ำหรับงำนส ำนักงำน 
(จอแสดงภำพขนำดไม่
น้อยกว่ำ 19 น้ิว) จ ำนวน
 1 เคร่ือง

0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส ำหรับส ำนักงำน (จอ
แสดงภำพขนำดไม่น้อย
กว่ำ 19 น้ิว)

34,000

เคร่ืองพมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

7,500

เคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี จ ำนวน 1 
เคร่ือง

0

เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด
 800 VA

5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 136,000
รวมงบลงทุน 136,000
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

320,000 0 0 %

320,000 0
320,000 0

4,799,016.64 4,801,070

0 0 100 %

0 0

0 0 100 %

0 64,000 -100 %

2,299,466 0 0 %

0 200,000 -100 %

0

0

100,000

4,375,740

0

0

100,000

100,000

0

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน

อุดหนุนคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำนตำมโครงกำร
พระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข

280,000

รวมเงินอุดหนุน 280,000
รวมงบเงินอุดหนุน 280,000

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข

3,821,703.86

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน
นอกเวลำรำชกำร

45,700

รวมค่าตอบแทน 45,700
ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง
บริกำร

0

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง
บริกำร

0

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ

โครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน
 และควบคุมโรคอุบัติใหม่
 อุบัติซ้ ำและโรคระบำดท่ี
พบบ่อย

2,297,500

โครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน
 และควบคุมโรคอุบัติใหม่
 อุบัติซ้ ำและโรคระบำดท่ี
พบบ่อย

0
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

0 0 100 %

0 0 0 %

132,000 144,000 -100 %

0 0 100 % 250,000

0

0

300,000

โครงกำรเฝ้ำระวัง 
ป้องกันและควบคุมโรค
อุบัติใหม่ อุบัติซ้ ำและโรค
ระบำดท่ีพบบ่อย

0

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จำกโรคพิษ
สุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน
ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำ
ภรณ์วลัยลักษณ์อัครรำช
กุมำรี

124,040

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จำกโรคพิษ
สุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน
 ศำสตรำจำรย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้ำน้องนำง
เธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัย
ลักษณ์ อัครรำชกุมำรี 
กรมพระศรีสวำงควัฒน 
วรขัตติยรำชนำรี

0

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจำกโรคพิษ
สุนัขบ้ำตำมพระปณิธำน
ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำ
ฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์
อัครรำชกุมำรีกรมพระศรี
สวำงควัฒนวรขัตติยรำช
นำรีฯ

0
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

0 0 0 %

35,842.65 120,000 -50 %
2,467,308.65 528,000

62,500 50,000 0 %
179,095.1 276,930 -49.45 %

24,189.86 50,000 -8 %

0 20,000 0 %
265,784.96 396,930

2,733,093.61 924,930

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0
0 0

140,000
50,000

710,000
60,000

0

1,066,000
256,000

20,000

46,000

0

0

0

0

0
0

โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรให้ควำมรู้ใน
กำรป้องกันโรคเช้ือไวรัส
โคโรน่ำ 2019 
(COVID-19) และกำร
จัดท ำหน้ำกำกอนำมัย
เพ่ือป้องกันตนเอง

39,074

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 152,735.74
รวมค่าใช้สอย 2,613,349.74

ค่าวัสดุ
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 23,900
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 119,634
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์

47,664.9

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 7,300
รวมค่าวัสดุ 198,498.9

รวมงบด าเนินงาน 2,857,548.64
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กำรเกษตร
เคร่ืองพ่นสำรเคมีชนิด
ฝอยละออง (ULV) ชนิด
สะพำยหลัง จ ำนวน 2 
เคร่ือง

356,000

ครุภัณฑ์อ่ืน
ถังออกซิเจน ขนำด 0.5 
คิว พร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน
 1 ชุด

3,500

ถังออกซิเจน ขนำด 2 คิว
 พร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน 1
 ชุด

5,000

ถังออกซิเจน ขนำด 6 คิว
 พร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน 1
 ชุด

9,200

รวมค่าครุภัณฑ์ 373,700
รวมงบลงทุน 373,700
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

0 0 100 %

0 0 100 %

0 320,000 0 %

0 320,000
0 320,000

2,733,093.61 1,244,930

7,532,110.25 6,046,000

1,364,820 1,255,000 -0.4 %

0 0 0 %

36,000 57,000 -26.32 %
1,207,726.67 1,326,000 4.07 %

1,000,000

1,520,000
1,520,000

320,000

200,000

6,961,740

2,586,000

1,380,000
42,000

0

1,250,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

อุดหนุนองค์กำรบริหำร
ส่วน ต ำบลคลองสำม เพ่ือ
โครงกำร ก่อสร้ำงสถำน
สงเครำะห์ แก้ไขปัญหำ
สัตว์เร่ร่อน

0

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

อุดหนุนส ำนักงำนปศุสัตว์
จังหวัดปทุมธำนี เพ่ือ
โครงกำรท ำหมันสุนัขและ
แมว

0

เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน

อุดหนุนคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำนตำมโครงกำร
พระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข

0

รวมเงินอุดหนุน 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน

3,231,248.64

รวมแผนงานสาธารณสุข 7,052,952.5
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคม
สงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือ
พนักงำนส่วนท้องถ่ิน

1,222,260

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร
 หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน

110

เงินประจ ำต ำแหน่ง 36,000
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,011,705.81
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

46,461.66 52,000 0 %

2,655,008.33 2,690,000
2,655,008.33 2,690,000

0 0 100 %

58,500 54,000 0 %

0 6,600 51.52 %

62,700 60,600

2,100 20,000 0 %

0 6,000 66.67 %

3,900 35,000 -42.86 %

0 0 100 %

17,308.02 30,000 0 %
23,308.02 91,000

37,990 30,000 0 %
0 10,000 100 %

31,339.60 44,000 -9.09 %
11,870 57,600 -47.92 %

81,199.60 141,600
167,207.62 293,200

2,724,000

52,000

54,000

5,000

2,724,000

10,000

20,000

69,000

10,000

90,000
30,000

10,000

20,000

279,000
120,000

30,000
40,000
20,000
30,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน
จ้ำง

29,967.74

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,300,043.55
รวมงบบุคลากร 2,300,043.55

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน
นอกเวลำรำชกำร

0

ค่ำเช่ำบ้ำน 49,500
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำ
บุตรข้ำรำชกำร/
พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ

0

รวมค่าตอบแทน 53,128.25
ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง
บริกำร

1,700

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรอง
และพิธีกำร

0

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำร

0

ค่ำลงทะเบียนในกำร
ฝึกอบรม

0

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 15,685.16
รวมค่าใช้สอย 17,385.16

ค่าวัสดุ
วัสดุส ำนักงำน 29,267
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 19,200
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 17,098
วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,700

รวมค่าวัสดุ 67,265
รวมงบด าเนินงาน 137,778.41
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

0 0 0 %

4,200 0 0 %

0 0 0 %

10,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

17,000 0 0 %

0 52,000 -100 %

31,200 52,000
31,200 52,000

2,853,415.95 3,035,200

0

0

0

0

0

0

0

0

3,003,000

0
0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
ตู้เหล็กแบบบำนเล่ือน
กระจก

8,400

ตู้เหล็กแบบบำนเล่ือน
กระจก จ ำนวน 1 ตู้

0

โต๊ะพร้อมเก้ำอ้ี 10,000
โต๊ะพร้อมเก้ำอ้ี จ ำนวน 1
 ชุด

0

โต๊ะพร้อมเก้ำอ้ี จ ำนวน 2
 ชุด

20,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส ำหรับงำนส ำนักงำน 
(จอแสดงภำพขนำดไม่
น้อยกว่ำ 19 น้ิว)

34,000

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส ำหรับส ำนักงำน (จอ
แสดงภำพขนำดไม่น้อย
กว่ำ 19 น้ิว)

0

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนิด Network 
แบบท่ี 1 (20 หน้ำ/นำที)

0

รวมค่าครุภัณฑ์ 72,400
รวมงบลงทุน 72,400

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคม
สงเคราะห์

2,510,221.96
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

0 0 100 %

0 0 100 %

0 10,000 -100 %

0 10,000 -100 %

0 0 100 %

0 20,000
0 20,000

0 20,000

2,853,415.95 3,055,200

1,397,355.49 0 0 %

10,000

0

0

10,000

10,000

3,033,000

30,000

30,000
30,000

0

งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ

โครงกำรส่งเสริมกิจกรรม
เด็กและเยำวชนต ำบล
คลองห้ำ

0

โครงกำรส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิตผู้สูงอำยุ คนพิกำร 
เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกำส

0

โครงกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมสภำ
เด็กและเยำวชน

0

โครงกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร
 และผู้ด้อยโอกำส

0

โครงกำรให้ควำม
ช่วยเหลือประชำชนด้ำน
กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต

0

รวมค่าใช้สอย 0
รวมงบด าเนินงาน 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์

0

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,510,221.96
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือ
พนักงำนส่วนท้องถ่ิน

2,022,280
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

117,716.13 0 0 %
286,740 0 0 %

2,241,935.16 0 0 %

94,994.84 0 0 %

4,138,741.62 0
4,138,741.62 0

5,880 0 0 %

96,516.13 0 0 %
4,400 0 0 %

106,796.13 0

257,580 0 0 %

2,993,522.53 0 0 %
3,251,102.53 0

44,396 0 0 %
525,391.40 0 0 %
1,578,024 0 0 %

67,900 0 0 %
348,775.30 0 0 %

27,850 0 0 %
2,592,336.70 0
5,950,235.36 0

0
0
0

0

0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0
0
0
0

เงินประจ ำต ำแหน่ง 143,500
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 268,980
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 2,672,972.31
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน
จ้ำง

159,171.36

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,266,903.67
รวมงบบุคลากร 5,266,903.67

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน
นอกเวลำรำชกำร

0

ค่ำเช่ำบ้ำน 80,000
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 12,500

รวมค่าตอบแทน 92,500
ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง
บริกำร

228,848.40

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 3,666,978.12
รวมค่าใช้สอย 3,895,826.52

ค่าวัสดุ
วัสดุส ำนักงำน 26,216
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 846,348.60
วัสดุก่อสร้ำง 1,143,055.26
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 232,400
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 271,922.80
วัสดุคอมพิวเตอร์ 39,200

รวมค่าวัสดุ 2,559,142.66
รวมงบด าเนินงาน 6,547,469.18
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

0 0 0 %

0 1,500,000 -100 %

0 2,400,000 -100 %

0 300,000 -100 %

0 40,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 4,240,000
0 4,240,000

10,088,976.98 4,240,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
โต๊ะเหล็กท ำงำนพร้อม
เก้ำอ้ีส ำนักงำนและกระจก

10,000

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

รถบรรทุก ดีเซล ขนำด 4
 ตัน 6 ล้อ

0

รถบรรทุกติดต้ังเครนไฮ
ดรอลิกพร้อมกระเช้ำซ่อม
ไฟฟ้ำ ขนำด 6 ล้อ 
จ ำนวน 1 คัน

0

ลิฟท์ยก ตู้เคร่ืองมือพร้อม
เคร่ืองมือชุดใหญ่ แม่แรง
ยกรถ บล็อกไฟฟ้ำ ฯลฯ

0

ครุภัณฑ์กำรเกษตร
เล่ือยโซ่ยนต์ 0

ครุภัณฑ์ส ำรวจ
ล้อวัดระยะทำง 7,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส ำหรับงำนประมวลผล 
แบบท่ี 1

22,000

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดต้ังต้ังถังหมึก 
(Ink Tank Printer)

16,000

เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด
 800 VA

2,500

ครุภัณฑ์อ่ืน
เต้นท์ผ้ำใบโครงสร้ำง
เหล็กทรงโค้ง ขนำด 4X8 
เมตร

99,510

รวมค่าครุภัณฑ์ 157,510
รวมงบลงทุน 157,510

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน

11,971,882.85
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

264,660 281,920 4.07 %
3,328,544.79 3,562,000 2.21 %

361,941.01 344,080 205.35 %

3,955,145.80 4,188,000
3,955,145.80 4,188,000

209,160 230,000 0 %

209,160 230,000

1,398,742.82 1,298,000 34.82 %

0 10,000 -100 %

0 35,240 -100 %

0 225,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %
13,824 20,000 -100 %

293,400

4,984,620
4,984,620

1,050,660

3,640,560

1,750,000

230,000

230,000

0
25,000

237,810

0

0

0

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 246,240
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 2,921,150.94
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน
จ้ำง

314,456.78

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,481,847.72
รวมงบบุคลากร 3,481,847.72

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน
นอกเวลำรำชกำร

147,840

รวมค่าตอบแทน 147,840
ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง
บริกำร

1,526,982.1

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ

โครงกำร 1 อ ำเภอ 1 
ถนนเฉลิมพระเกียรติ

0

โครงกำรก ำจัดขยะ
ปรับปรุงส่ิงแวดล้อม 
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

0

โครงกำรก ำจัดวัชพืชใน
เเหล่งน้ ำสำธำรณะและท่ี
สำธำรณะ

0

โครงกำรก ำจัดวัชพืช
แหล่งน้ ำสำธำรณะและ
พ้ืนท่ีสำธำรณะ

0

โครงกำรจังหวัดสะอำด 0
โครงกำรจังหวัดสะอำด 0
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

390 0 0 %

519,544.85 700,000 0 %
1,932,501.67 2,288,240

354,000 200,000 0 %
154,700 300,000 -33.33 %

587,621.2 1,179,000 -15.18 %
0 0 100 %
0 30,000 66.67 %

1,096,321.20 1,709,000

0 4,500 11.11 %

0 4,500
3,237,982.87 4,231,740

0 0 100 %

2,762,810
700,000

0

30,000

0

20,000

50,000
200,000

1,000,000
200,000
200,000

4,647,810
5,000

5,000

1,650,000

11,500

โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์
รักษำควำมสะอำด และ
รักษำคุณภำพน้ ำแหล่งน้ ำ
สำธำรณะ

0

โครงกำรรณรงค์และ
ส่งเสริมกำรลดปริมำณ
ขยะ กำรบริหำรจัดกำร
ขยะอย่ำงถูกวิธี

157,020

โครงกำรส่งเสริมจัดกำร
ขยะโดยชุมชน

0

โครงกำรหน้ำบ้ำน หน้ำ
มอง หมู่บ้ำนสะอำด

4,590

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 276,152.46
รวมค่าใช้สอย 1,964,744.56

ค่าวัสดุ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 229,080
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 95,100
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 480,380.4
วัสดุกำรเกษตร 0
วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 44,200

รวมค่าวัสดุ 848,760.40
ค่าสาธารณูปโภค

ค่ำบริกำรส่ือสำรและ
โทรคมนำคม

0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0
รวมงบด าเนินงาน 2,961,344.96

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กำรเกษตร
เคร่ืองพ่นยำ แบบใช้
แรงดันของเหลว ชนิดต้ัง
พ้ืน ขนำด 3.5 แรงม้ำ

0
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0
0 0

7,193,128.67 8,419,740

17,282,105.65 12,659,740

0 0 0 %

0 5,800 -100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

200,000

0

9,843,930

9,843,930

211,500
211,500

0

0

0

10,000

60,000

100,000

ครุภัณฑ์อ่ืน
ค่ำครุภัณฑ์อ่ืน 450,000
เคร่ืองเติมอำกำศแบบ
กังหันตีน้ ำ

0

รวมค่าครุภัณฑ์ 450,000
รวมงบลงทุน 450,000

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล

6,893,192.68

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 18,865,075.53
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ

โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
กลุ่มอำชีพ

12,458

โครงกำรพัฒนำอำชีพ
สร้ำงรำยได้

0

โครงกำรพัฒนำอำชีพ
สร้ำงรำยได้

9,688

โครงกำรรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติด
 To be number one 
ชุมชนต ำบลคลองห้ำ

0

โครงกำรศึกษำเพ่ือ
ต่อต้ำนกำรใช้ยำเสพติดใน
เด็กนักเรียน (D.A.R.E 
ประเทศไทย)

0

โครงกำรส่งเสริมกำร
พ่ึงพำตนเองตำมหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

0
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

0 0 100 %

0 0 100 %

0 10,000 -100 %

0 10,000 100 %

77,100 0 0 %
77,100 25,800
77,100 25,800

77,100 25,800

77,100 25,800

0 0 100 %

0 0
0 0
0 0

0

10,000

10,000

210,000

210,000

210,000
210,000

0

20,000

200,000

200,000
200,000
200,000

โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำอำชีพของชุมชน

0

โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำอำชีพตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง

0

โครงกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรประกอบ
อำชีพ

0

โครงกำรสนับสนุนกำร
ขับเคล่ือนแผนชุมชน
แบบบูรณำกำร เพ่ือน ำ
ข้อมูลมำจัดท ำเป็น
แผนพัฒนำท้องถ่ิน

19,189

ศูนย์ช่วยเหลือประชำชน 3,150,000
รวมค่าใช้สอย 3,191,335

รวมงบด าเนินงาน 3,191,335
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน
3,191,335

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็ง 3,191,335
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ

โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำน
ยำเสพติด

0

รวมค่าใช้สอย 0
รวมงบด าเนินงาน 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

148,546 0 0 %

0 256,500 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 10,000 -100 %

0 0 100 %

148,546 266,500
148,546 266,500
148,546 266,500

148,546 266,500

300,000

200,000

250,000

0

0

1,000,000
1,000,000

40,000

0

10,000

200,000

1,200,000

1,000,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ

โครงกำรจัดกิจกรรมวัน
ลอยกระทง

188,080

โครงกำรจัดงำนประเพณี
จุดลูกหนู

0

โครงกำรจัดงำนประเพณี
จุดลูกหนู

0

โครงกำรจัดงำนประเพณี
ลอยกระทง

0

โครงกำรจัดงำนประเพณี
สงกรำนต์

0

โครงกำรจัดงำนสืบสำน
ประเพณีแข่งพำยเรือ
ท้องถ่ิน

0

โครงกำรถวำยเทียน
พรรษำ

0

โครงกำรถวำยเทียน
พรรษำ

0

โครงกำรฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเยำวชน

0

รวมค่าใช้สอย 188,080
รวมงบด าเนินงาน 188,080

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 188,080
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ
188,080
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

0 1,442,000 -2.91 %

0 0 100 %

0 153,000 -1.96 %
0 303,000 15.51 %
0 2,380,000 14.29 %

0 85,000 0 %

0 4,363,000
0 4,363,000

0 40,000 0 %

0 113,000 50.44 %

0 21,000 42.86 %

0 174,000

0 311,000 12.54 %

0 0 100 %

85,000

2,720,000
350,000
150,000

20,000

1,400,000

170,000

40,000

4,725,000
4,725,000

350,000

240,000

30,000

15,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือ
พนักงำนส่วนท้องถ่ิน

0

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร
 หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน

0

เงินประจ ำต ำแหน่ง 0
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 0
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน
จ้ำง

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0
รวมงบบุคลากร 0

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน
นอกเวลำรำชกำร

0

ค่ำเช่ำบ้ำน 0
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำ
บุตรข้ำรำชกำร/
พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ

0

รวมค่าตอบแทน 0
ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง
บริกำร

0

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำร

0
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

0 0 100 %

0 2,093,500 -52.23 %
0 2,404,500

0 40,000 0 %
0 600,000 66.67 %
0 973,000 2.77 %
0 148,000 35.14 %
0 400,000 25 %
0 50,000 0 %
0 2,211,000
0 4,789,500

0 370,000 -100 %

0 370,000

208,000 0 0 %

77,500 0 0 %

105,000 0 0 %

213,000 0 0 %

1,380,000
1,000,000

15,000

50,000
500,000
200,000

1,000,000
1,000,000

40,000

0

4,410,000
2,790,000

0

0

0

0

0

ค่ำลงทะเบียนในกำร
ฝึกอบรม

0

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0
รวมค่าใช้สอย 0

ค่าวัสดุ
วัสดุส ำนักงำน 0
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 0
วัสดุก่อสร้ำง 0
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0
วัสดุคอมพิวเตอร์ 0

รวมค่าวัสดุ 0
รวมงบด าเนินงาน 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

หม้อแปลงไฟฟ้ำ ขนำด 
50 KVA พร้อมอุปกร์ติดต้ัง

0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค
โครงกำรก่อสร้ำงถนน
ลูกรัง  ซอยเกำะโพธ์ิ1 
หมู่ท่ี15

0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
ลูกรัง  ซอยคลองห้ำ
ตะวันตก (พุ่มโพธ์ิ)  หมู่ท่ี
 10

0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
ลูกรัง  ซอยบอกรับ 2  
หมู่ท่ี15

0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
ลูกรัง ซอยคลองห้ำ
ตะวันตก (ส ำรวย-โนรี) 
หมู่ท่ี 9

0
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

335,000 0 0 %

292,000 0 0 %

109,000 0 0 %

795,000 0 0 %

300,000 0 0 %

137,000 0 0 %

160,000 0 0 %

145,000 0 0 %

300,000 0 0 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
ลูกรัง ซอยคลองห้ำ
ตะวันออก (ตลำดนัด) 
หมู่ท่ี 11

0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
ลูกรังซอยคลองห้ำ
ตะวันออก (สองพ่ีน้อง ) 
หมู่ท่ี 13

0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
ลูกรังซอยหงษ์สำชัย หมู่
ท่ี15

0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยคลองห้ำตะวันออก 
(ลุงไป๋) หมู่ท่ี 8

0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
เลียบคลองส่งน้ ำท่ี 5 ซ้ำย
 หมู่ท่ี 4

0

โครงกำรขยำยเขต
ประปำบำดำล ซอย
ปลำยนำ หมู่ท่ี 16

0

โครงกำรปรับปรุงถนน
โดยกำรลงดินลูกรัง ซอย
คลองห้ำตะวันตก (เช้ือ
ชำติ) หมู่ท่ี 9

0

โครงกำรวำงท่อระบำย
น้ ำพร้อมบ่อพัก คสล.ซอย
เอมบำงเตย หมู่ท่ี 5

0

โครงกำรสร้ำงถนนลูกรัง 
ซอยคลองห้ำตะวันตก 
(กรเท่ียงธรรม)

0
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

0 636,000 -100 %

0 636,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0

0

0

0

0

0

0

0

ค่ำปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้ำง

โครงกำรขุดเจำะบ่อ
บำดำลทดแทนบ่อบำดำล
เดิมท่ีช ำรุดเสียหำย หมู่ท่ี
 13

0

โครงกำรขุดเจำะบ่อ
บำดำลทดแทนบ่อบำดำล
เดิมท่ีช ำรุดเสียหำย หมู่ท่ี
 2

0

โครงกำรซ่อมแซมถนน
ลูกรังซอยคลองห้ำ
ตะวันออก (โคกเสือ) หมู่
ท่ี  5

135,000

โครงกำรซ่อมแซมถนน
ลูกรังซอยคลองห้ำ
ตะวันออก (ตุ้ง-หอม) หมู่
ท่ี  5

125,000

โครงกำรซ่อมแซมถนน
หินคลุก ซอยคลองห้ำ
ตะวันตก 82 (เริงส ำรำญ)
 หมู่ท่ี 15

82,000

โครงกำรปรับปรุงถนน
ลูกรัง ซอยคลองห้ำ
ตะวันตก ( ป.ถนอมสุข ) 
หมู่ท่ี 13

325,000

โครงกำรปรับปรุงถนน
ลูกรัง ซอยคลองห้ำ
ตะวันออก (ซอยแก้ว
สมเด็จ) หมู่ท่ี 4

180,000

โครงกำรปรับปรุงถนน
ลูกรัง ซอยคลองห้ำ
ตะวันออก 45 (กล่ ำอยู่สุข
 1) หมู่ท่ี 13

240,000
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

3,176,500 1,272,000
3,176,500 1,642,000

3,176,500 10,794,500

0 200,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0
0

0

0

0

0

9,135,000

600,000

600,000

โครงกำรปรับปรุงถนน
ลูกรัง ซอยคลองห้ำ
ตะวันออก 53 (สุขสมบุญ)
 หมู่ท่ี 13

310,000

โครงกำรปรับปรุงถนน
หินคลุก ซอยคลองห้ำ
ตะวันตก (แม่บัว) หมู่ท่ี 15

114,000

โครงกำรปรับปรุงถนน
หินคลุก ซอยคลองห้ำ
ตะวันออก 77 (วงค์นำค 
2) หมู่ท่ี 15

70,000

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,581,000
รวมงบลงทุน 1,581,000

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

1,581,000

งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์
ซ่อมบ ำรุงรักษำ
เคร่ืองจักรกลพร้อมอุปกณ์

0

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
คลองห้ำตะวันออก 
(ไฟฟ้ำ) หมู่ท่ี 7

0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
คลองห้ำตะวันออก (ภำคี
ธงค์) หมู่ท่ี 7

0
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

650,000

1,000,000

850,000

190,000

340,000

495,000

190,000

1,000,000

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
วำงท่อระบำยน้ ำ ซอย
คลองห้ำตะวันออก 23 
(มำลัย) หมู่ท่ี 8

0

โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต  ซอยคลองห้ำ
ตะวันตก 34/1 หมู่ท่ี 9

0

โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ถนนเลียบ
คลองส่งน้ ำท่ี 5 ซ้ำย หมู่ท่ี
 4

0

โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตพร้อมวำงท่อ
ระบำยน้ ำ ซอยตะวันตก 
1 (ย้ิมแย้ม) หมู่ท่ี 1

0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
ลูกรัง ซอยคลองห้ำ
ตะวันตก (เกำะโพธ์ิ 2) 
หมู่ท่ี 15

0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
ลูกรัง ซอยคลองห้ำ
ตะวันตก (แจ่มแจ้ง) หมู่ท่ี
 13

0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
ลูกรัง ซอยคลองห้ำ
ตะวันตก (ซอยร่ ำซอย
รวย) หมู่ท่ี 15

0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
ลูกรัง ซอยคลองห้ำ
ตะวันตก (เริงส ำรำญ2) 
หมู่ท่ี 15

0
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 465,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

300,000

980,000

300,000

0

120,000

498,000

498,000

150,000

200,000

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
ลูกรัง ซอยคลองห้ำ
ตะวันออก 3 (สมถวิล) 
หมู่ท่ี 4

0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
ลูกรัง ซอยคลองห้ำ
ตะวันออก 41/1 
(สัมฤทธ์ิ-จ ำปี) หมู่ท่ี 12

0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
ลูกรัง ซอยคลองห้ำ
ตะวันออก 42 (กล่ ำอยู่
สุข)  หมู่ท่ี 12

0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
ลูกรัง ซอยคลองห้ำ
ตะวันออก 64 (แสงรีย์) 
หมู่ท่ี 15

0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
ลูกรัง ถนนเลียบคลองส่ง
น้ ำท่ี 6 ซ้ำย หมู่ท่ี 1-2

0

โครงกำรก่อสร้ำงถนนหิน
คลุกซอยคลองห้ำ
ตะวันตก (กัลยำเพ็ชร) 
หมู่ท่ี 2

0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยคลองห้ำตะวันตก (ใจ
เพ็ชร) หมู่ท่ี 3

0

โครงกำรก่อสร้ำงสะพำน
เหล็ก  ข้ำมคลองส่งน้ ำท่ี 
5 ซ้ำย หมู่ท่ี 16

0

โครงกำรขยำยเขต
ประปำบำดำล ซอยคลอง
ห้ำตะวันตก 46 (อุทยำ
นิล) หมู่ท่ี 11

0
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

70,000

170,000

110,000

380,000

450,000

1,000,000

160,000

160,000

290,000

โครงกำรขยำยเขต
ประปำบำดำล ซอยคลอง
ห้ำตะวันตก 73 หมู่ท่ี 15

0

โครงกำรขยำยเขต
ประปำบำดำล ซอยคลอง
ห้ำตะวันออก (แก้ว
สมเด็จ) หมู่ท่ี 14

0

โครงกำรขยำยเขต
ประปำบำดำล ซอยคลอง
ห้ำตะวันออก (เปอร์เชำว์
 2) หมู่ท่ี 14

0

โครงกำรขยำยเขต
ประปำบำดำล ซอยคลอง
ห้ำตะวันออก (อยู่ยืน) 
หมู่ท่ี 14

0

โครงกำรขยำยเขต
ประปำบำดำล ซอยคลอง
ห้ำตะวันออก 50 (เปอร์
เชำว์) หมู่ท่ี 14

0

โครงกำรขยำยเขต
ประปำบำดำล ซอยคลอง
ห้ำตะวันออก 54 (แก้ว
ธรรม) หมู่ท่ี 14

0

โครงกำรขยำยเขต
ประปำบำดำล ซอย
สหกรณ์-นำขวัญ หมู่ท่ี 
15-16

0

โครงกำรขยำยเขตประปำ
ส่วนภูมิภำค ซอยคลอง
ห้ำตะวันออก 16 (รัตนำ)
 หมู่ท่ี 6

0

โครงกำรขยำยเขตประปำ
ส่วนภูมิภำค เลียบคลอง
ระบำยน้ ำท่ี 5 ฝ่ังตะวันตก
 หมู่ท่ี 11

0
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

60,000

160,000

60,000

65,000

65,000

20,000

500,000

300,000

โครงกำรติดต้ังป้ำยช่ือ
ซอยสำธำรณะ หมู่ท่ี 12

0

โครงกำรติดต้ังไฟฟ้ำส่อง
สว่ำงสำธำรณะ หมู่ท่ี 2

0

โครงกำรติดต้ังระบบ
ไฟฟ้ำส่องสว่ำงถนน
สำธำรณะ ซอยคลองห้ำ
ตะวันตก (คุณพระ
รำชธรรมนิเทศ) หมู่ท่ี 8

0

โครงกำรติดต้ังระบบ
ไฟฟ้ำส่องสว่ำงถนน
สำธำรณะ ซอยคลองห้ำ
ตะวันตก (สวนเกษตร) 
หมู่ท่ี 8

0

โครงกำรติดต้ังระบบ
ไฟฟ้ำส่องสว่ำงถนน
สำธำรณะ ซอยคลองห้ำ
ตะวันตก 30 (ศรีไพศำล)
 หมู่ท่ี 8

0

โครงกำรติดต้ังสัญญำณ
ไฟจรำจร (ไฟกระพริบ) 
พร้อมเหล็กก้ันสะท้อน
แสง ซอยคลองห้ำ
ตะวันตก 58 (พูลทอง) 
หมู่ท่ี 13

0

โครงกำรปรับปรุง
ถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ถนนเลียบ
คลองระบำยน้ ำท่ี5 หมู่ท่ี 6

0

โครงกำรปรับปรุงถนน
ลูกรัง ซอยกล่ินหวน 2 
หมู่ท่ี 5

0
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 300,000 -100 %

1,000,000

185,000

160,000

700,000

370,000

0

400,000

800,000

โครงกำรปรับปรุงถนน
ลูกรัง ซอยคลองห้ำ
ตะวันตก (ป.ถนอมสุข) 
หมู่ท่ี 13

0

โครงกำรปรับปรุงหอถัง
ประปำบำดำล  หมู่ท่ี 16

0

โครงกำรวำงท่อประปำ
บำดำล ซอยคลองห้ำ
ตะวันออก 45 (กล่ ำอยู่
สุข1) หมู่ท่ี 13

0

โครงกำรวำงท่อประปำ
บำดำล ซอยคลองห้ำ
ตะวันออก 46 (ป.ถนอม
สุข) หมู่ท่ี 13

0

โครงกำรวำงท่อระบำย
น้ ำพร้อมบ่อพัก ซอย
คลองห้ำตะวันตก (ชม
วิหค) หมู่ท่ี 10

0

โครงกำรวำงท่อระบำย
น้ ำสำธำรณะ ซอยคลอง
ห้ำตะวันตก 24 (ครู
ส ำรำญ1) หมู่ท่ี 5

0

โครงกำรวำงท่อระบำย
น้ ำสำธำรณะ ซอยคลอง
ห้ำตะวันออก 35 (แม่
ทองดี) หมู่ท่ี 11

0

ค่ำปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้ำง

โครงกำรปรับปรุงลำน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข่ือน
ก้ันดินหน้ำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ
 หมู่ท่ี 8

0
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

0 0 100 %

0 965,000
0 965,000
0 965,000

3,176,500 11,759,500

0 0 100 %

0 10,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 20,000 -100 %

0 30,000
0 30,000
0 30,000

20,000

25,751,000

16,616,000
16,616,000
16,616,000

10,000

0

10,000

30,000
30,000
30,000

0

10,000

ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับ
รำคำได้ (ค่ำ K)

ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับ
รำคำได้ (ค่ำ K)

0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0
รวมงบลงทุน 0

รวมงานก่อสร้าง 0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา
1,581,000

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ

โครงกำรผลิตสำรป้องกัน
แมลงศัตรูพืช

0

โครงกำรส่งเสริมกำรใช้
สำรอินทรีย์ลดกำรใช้
สำรเคมีทำงกำรเกษตร

0

โครงกำรส่งเสริมกำรแปร
รูปผลิตภัณฑ์ด้ำนปศุสัตว์

0

โครงกำรส่งเสริมท ำปุ๋ย
อินทรีย์

0

โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรเกษตรให้เกิด
ควำมย่ังยืน

0

รวมค่าใช้สอย 0
รวมงบด าเนินงาน 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

3,600 10,000 0 %

3,600 10,000
3,600 10,000

3,600 10,000

3,600 40,000

309,600 360,000 2.78 %

44,000 48,000 0 %

353,600 408,000
353,600 408,000

30,240 70,000 0 %

30,240 70,000

698,000 835,000 19.76 %
698,000 835,000

10,000
10,000

10,000

40,000

10,000

418,000
418,000

48,000

370,000

1,000,000
1,000,000

70,000

70,000

งานส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ

โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำสยำมบรม
รำชกุมำรี (อพ.สธ.)

0

รวมค่าใช้สอย 0
รวมงบด าเนินงาน 0

รวมงานส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

0

รวมแผนงานการเกษตร 0
แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 216,464.52
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน
จ้ำง

34,451.61

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 250,916.13
รวมงบบุคลากร 250,916.13

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน
นอกเวลำรำชกำร

7,560

รวมค่าตอบแทน 7,560
ค่าวัสดุ

วัสดุอ่ืน 0
รวมค่าวัสดุ 0
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563
ยอดต่าง 

(%)

3,607,331.17 3,900,000 2.56 %
3,607,331.17 3,900,000
4,335,571.17 4,805,000
4,689,171.17 5,213,000
4,689,171.17 5,213,000

104,557,366.80 116,800,000 123,000,000
5,488,000
5,488,000
5,070,000
4,000,000
4,000,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ 3,445,446.33

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,445,446.33

รวมทุกแผนงาน 96,431,524.91

รวมงบด าเนินงาน 3,453,006.33
รวมงานกิจการประปา 3,703,922.46

รวมแผนงานการพาณิชย์ 3,703,922.46



รวม
รวม
รวม

จ ำนวนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 900,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตำม
พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 ในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำง 
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1) พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับ ท่ี 4) พ.ศ. 2558 
  2) หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0809.5/ว 9 ลงวันท่ี 22 มกรำคม 2557 
  3) หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎำคม 2557
  4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/
ว 1620 ลงวันท่ี 22 เมษำยน 2562 
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

26,198,200 บาท
งบกลาง 26,198,200 บาท

งบกลาง 26,198,200 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ

อ ำเภอคลองหลวง   จังหวัดปทุมธำนี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 123,000,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง

งบกลาง
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จ ำนวน

จ ำนวนเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 19,200,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุและมีควำม
เป็นอยู่ยำกจนหรือถูกทอดท้ิง ขำดผู้อุปกำระดูแลและไม่
สำมำรถประกอบอำชีพเล้ียงตนเองได้ จ ำนวน 2,500 รำย 
จำกเงินรำยได้ จ ำนวน 1,116,000.- บำท และเงินอุดหนุน
ท่ัวไป จ ำนวน 18,824,000.- บำท 
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2563 
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนำยน 2559
(กองสวัสดิกำรสังคม)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 60,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตำม
พระรำชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ควำมคุ้มครองแก่ลูกจ้ำงท่ีประสบ
อันตรำย เจ็บป่วย ตำย หรือสูญหำย อันเน่ืองมำจำกกำร
ท ำงำนให้แก่นำยจ้ำง โดยค ำนวณในอัตรำร้อยละ 0.2 ของ
ค่ำจ้ำงท้ังปี (มกรำคม-ธันวำคม)
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1) พระรำชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0808.2/ว 4172 ลงวันท่ี 24 ธันวำคม 2561
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)
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จ ำนวน

จ ำนวนเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 78,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์และมีควำม
เป็นอยู่ยำกจนหรือถูกทอดท้ิง ขำดผู้อุปกำระดูแลและไม่
สำมำรถประกอบอำชีพเล้ียงตนเองได้ จ ำนวน 13 รำย จำก
เงินรำยได้ จ ำนวน 4,000.- บำท และเงินอุดหนุนท่ัวไป 
จ ำนวน 74,000.- บำท 
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2563 
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนำยน 2559
(กองสวัสดิกำรสังคม)

เบ้ียยังชีพควำมพิกำร 3,500,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบ้ียยังชีพผู้พิกำรและมีควำม
เป็นอยู่ยำกจนหรือถูกทอดท้ิง ขำดผู้อุปกำระดูแล และไม่
สำมำรถประกอบอำชีพเล้ียงตนเองได้ จ ำนวน 350 รำย จำก
เงินรำยได้ จ ำนวน 200,000.- บำท และเงินอุดหนุนท่ัวไป 
จ ำนวน 3,300,000.- บำท 
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2563 
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนำยน 2559
(กองสวัสดิกำรสังคม)
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จ ำนวน

จ ำนวน
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับบ ำนำญ (ช.ค.บ.) 
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี 
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินช่วยค่ำครองชีพ
ผู้รับบ ำนำญของรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2522 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 17) พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.3/ว 90 ลงวันท่ี 25 ธันวำคม 2560 
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
เงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับบ ำนำญ (ช.ค.บ.) 17,400 บำท

เงินส ำรองจ่ำย 300,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินกรณีฉุกเฉินท่ีมีเหตุสำธำรณภัยเกิดข้ึนหรือ
กรณีกำรป้องกันและยับย้ังก่อนเกิดสำธำรณภัย หรือคำดว่ำ
จะเกิดสำธำรณภัยหรือกรณีฉุกเฉิน เพ่ือบรรเทำปัญหำควำม
เดือดร้อนของประชำชนเป็นส่วนรวม ได้แก่ กำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย เช่น อุทกภัย น้ ำป่ำไหลหลำก แผ่นดิน
ถล่ม  ภัยแล้ง ภัยหนำว วำตภัย อัคคีภัย ฯลฯ

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือ
ช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
  2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3215 ลง
วันท่ี 6 มิถุนำยน 2559
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)
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จ ำนวน

จ ำนวน

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถ่ิน
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  พระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2500 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 8)  พ.ศ. 2556 
  2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
4) พ.ศ. 2563 
  3)  กฎกระทรวงกำรหักเงินจำกประมำณกำรรำยรับใน
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี สมทบเข้ำเป็นกองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 
  4)  หนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว 22 ลงวันท่ี 23 พฤศจิกำยน 
2564
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินรำงวัลให้กับเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจท่ีน ำจับหรือ
จับกุมผู้กระท ำผิดตำมกฎหมำยจรำจรทำงบก
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินรำงวัล
ในคดีจับกุมผู้กระท ำผิดตำมกฎหมำยจรำจรทำงบก พ.ศ. 
2534 
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0802.3/ว 2455 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกำยน 2553
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน 
(ก.บ.ท.)

1,699,800 บำท

เงินรำงวัลค่ำปรับจรำจร 5,000 บำท
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จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวนค่ำตอบแทนรำยเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครอง 556,320 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือน จ ำนวน 12 เดือน ให้แก่ 
  (1)  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำ ๆ 
เดือนละ 22,080 บำท 
  (2)  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 2 อัตรำๆ 
เดือนละ 12,140 บำท 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำตอบแทน
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รอง
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) 

ส่วนท้องถ่ิน

งบบุคลากร 10,134,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,342,760 บาท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับ
ท้องถ่ินต ำบลคลองห้ำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของเงินท่ีได้รับ
จัดสรรจำกส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) 
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรต้ังงบประมำณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 
2561 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 
  2)  ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 
เร่ือง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพใน
ระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2561 
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ต ำบลคลองห้ำ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป 12,903,660 บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถ่ิน 438,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวนค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 48,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนพิเศษ จ ำนวน 12 เดือน ให้แก่
  (1)  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำๆ 
เดือนละ 2,000 บำท
  (2)  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 2 อัตรำๆ 
เดือนละ 1,000 บำท 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำตอบแทน
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รอง
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 48,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 12 เดือน ให้แก่ 
  (1)  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำ ๆ 
เดือนละ 2,000 บำท 
  (2)  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำๆ 
เดือนละ 1,000 บำท 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำตอบแทน
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รอง
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)
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จ ำนวน

จ ำนวน

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำตอบแทน
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รอง
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/
เลขำนุกำรสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

1,595,400 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือน จ ำนวน 12 เดือน ให้แก่
  (1)  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 1 
อัตรำ ๆ เดือนละ 12,140 บำท 
  (2)  รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 1 
อัตรำ ๆ เดือนละ 9,930 บำท 
  (3)  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 13 
อัตรำ ๆ เดือนละ 7,920 บำท 
  (4)  เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 1 
อัตรำ ๆ ละ 7,920 บำท

ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

95,040 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือน ให้แก่ เลขำนุกำรนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำ ๆ เดือนละ 
7,920 บำท จ ำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำตอบแทน
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รอง
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)
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รวม
จ ำนวน

จ ำนวน
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้แก่ พนักงำนส่วนต ำบล 
ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน ดังน้ี 
  (1)  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
  (2)  รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
  (3)  หัวหน้ำส ำนักปลัด
  (4)  หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี 
  1)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138  ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558
  3)  ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เร่ือง 
มำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำก
เงินเดือนของพนักงำนส่วนต ำบล พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 18 
มกรำคม 2564
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ให้แก่
พนักงำนส่วนต ำบล ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 
12 เดือน
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี 
  1)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138  ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

เงินประจ ำต ำแหน่ง 496,800 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 7,791,300 บาท
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 4,215,600 บำท



- 87 -

จ ำนวน

จ ำนวน
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำงท่ัวไป ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 
ปี จ ำนวน 12 เดือน
- เป็นไประเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี 
  1)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558
  3)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.3/ว 1372 ลงวันท่ี 1 กรกฎำคม 2558
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน และเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำง ให้แก่ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำง
ท่ัวไป ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  จ ำนวน 12 เดือน
- เป็นไประเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี 
  1)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 194,460 บำท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 2,884,440 บำท
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รวม
รวม

จ ำนวน

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร 
หรือเจ้ำหน้ำท่ีท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลออกค ำส่ังแต่งต้ัง
ให้ปฏิบัติหน้ำท่ีหรือปฏิบัติรำชกำร เช่น คณะกรรมกำรกำร
เลือกต้ัง คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกต้ัง คณะกรรมกำร
สอบคัดเลือก คณะกรรมกำรคัดเลือก คณะกรรมกำรออก
ข้อสอบ คณะกรรมกำรสอบทำงวินัย คณะกรรมกำรสอบ
ข้อเท็จจริง ควำมรับผิดทำงละเมิด ค่ำตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษแก่พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลคลองห้ำฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถ่ินให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557
  2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยกำร
คัดเลือกพนักงำนและลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558
  3)  หนังสือ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0809.3/ว 27 ลงวันท่ี 29 ธันวำคม 2559 
  4)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 5013 ลงวันท่ี 26 สิงหำคม 2563
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

ค่าตอบแทน 758,600 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

600,000 บำท

งบด าเนินงาน 2,419,600 บาท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ 81,600 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่ พนักงำน
ส่วนต ำบล ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร
เก่ียวกับกำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2563
  2)  หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 
257 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2559
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันท่ี 9 สิงหำคม 2559 
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

ลูกจ้ำงประจ ำ

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนส่วนต ำบล ซ่ึงมีสิทธิ
ได้รับตำมระเบียบฯ ของทำงรำชกำร
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
4) พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันท่ี 12 ตุลำคม 2559 
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
ให้แก่ พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำงท่ีได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร หรือวันหยุดรำชกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบ
แทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมำก 
ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกำยน 2559 
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

ค่ำเช่ำบ้ำน 72,000 บำท

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 200,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรต่ำง  ๆดังน้ี ค่ำ
ถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำธรรมเนียม
ต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำร ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก หรือค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรอ่ืนๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันท่ี 10 กรกฎำคม 2563
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  4)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

ค่าใช้สอย 581,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 36,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
เช่น ค่ำอำหำร ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร 
ค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวเน่ืองในกำรเล้ียงรับรองรวมท้ังค่ำบริกำร 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ซ่ึงจ ำเป็นต้องจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองเพ่ือ
เป็นกำรรับรองในกำรต้อนรับบุคคลท่ีมำนิเทศงำน ตรวจ
งำน หรือเย่ียมชม หรือมำทัศนศึกษำดูงำน และเจ้ำหน้ำท่ีท่ี
เก่ียวข้องซ่ึงร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล และค่ำเล้ียง
รับรองในกำรประชุมสภำท้องถ่ิน หรือคณะกรรมกำร หรือ
อนุกรรมกำร ท่ีได้รับแต่งต้ังตำมระเบียบ หรือหนังสือส่ังกำร
ของกระทรวงมหำดไทย หรือกำรประชุมระหว่ำงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินกับรัฐวิสำหกิจ หรือเอกชน ได้แก่ 
ค่ำอำหำร เคร่ืองด่ืมต่ำงๆ เคร่ืองใช้ในกำรเล้ียงรับรองและ
ค่ำบริกำรอ่ืนๆ ซ่ึงจ ำเป็นต้องจ่ำยเก่ียวกับกำรเล้ียงรับรองใน
กำรประชุม รวมถึงผู้เข้ำร่วมประชุมอ่ืนๆ และเจ้ำหน้ำท่ีท่ี
เก่ียวข้อง
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จ ำนวน

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 1239 ลง
วันท่ี 21 กุมภำพันธ์ 2565
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
  2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2557
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน
รำชอำณำจักร และนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบ้ียเล้ียง
เดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำ
อำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้
สนำมบิน ท่ีจ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำน
สวนต ำบล และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับ
อนุญำต หรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพ่ือประชุม 
ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือไปติดต่อรำชกำร 
ตลอดจนผู้ท่ีผู้บริหำรท้องถ่ินส่ังให้ไปปฏิบัติรำชกำร

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร 10,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม สัมมนำ ของ
พนักงำนส่วนต ำบล คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ อบต. คลอง
ห้ำ ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง ตลอดจนผู้ท่ีผู้บริหำรท้องถ่ินส่ังให้
ไปปฏิบัติรำชกำร
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของ เจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
  2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 
2557
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 10,000 บำท

โครงกำรจัดกำรเลือกต้ังขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 10,000 บำท
คลองห้ำ

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเลือกต้ังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีกฎหมำยก ำหนด ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยท่ี
จ ำเป็นในกำรจัดกำรเลือกต้ัง เช่น ค่ำวัสดุ ค่ำจ้ำงเหมำ ค่ำ
บัตรเลือกต้ัง และอ่ืนๆ ท่ีใช้ในกำรจัดกำรเลือกต้ังให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อีกท้ังให้ควำมร่วมมือในกำรประชำสัมพันธ์ กำร
รณรงค์ หรือกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนให้ทรำบถึง
สิทธิหน้ำท่ีและกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองในกำรเลือกต้ัง
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562
  2)  พระรำชบัญญัติกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือ
ผู้บริหำรท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  3)  ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังว่ำด้วยกำรเลือกต้ัง
สมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

  4)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0818.2/
ว 4149 ลงวันท่ี 19 กรกฎำคม 2564
-  เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565 หน้ำ 31 ล ำดับท่ี 1
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)
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จ ำนวน

จ ำนวน 100,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรส่งเสริมกิจกรรม
เพ่ือเป็นกำรพิทักษ์ รักษำไว้ซ่ึงชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
อันเป็นท่ียึดเหน่ียวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชำชนชำว
ไทยท้ังชำติ เช่น กำรจัดงำนรัฐพิธี หรือพิธีต่ำงๆ พิธีพระรำช
มหำมงคลเฉลิมพระชนม พรรษำพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวฯ 28 กรกฎำคม พิธีมหำมงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ 
พระบรมรำชินี 3 มิถุนำยน พิธีมหำมงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ 
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหำคม และวันส ำคัญ
ต่ำงๆ ฯลฯ งำนรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเก่ียวเน่ืองกับกำรรับ
เสด็จ ส่งเสด็จ พระมหำกษัตริย์ พระรำชินี พระบรมวงศำนุ
วงศ์ ทุกพระองค์ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำเช่ำเวที ค่ำ
เช่ำเคร่ืองเสียง ค่ำเช่ำไฟประดับ และค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียม
รับเสด็จ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น ฯลฯ

ศักยภำพบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ซ่ึงชำติศำสนำ พระมหำกษัตริย์อันเป็นท่ียึดเหน่ียว

คลองห้ำ

โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำ และศึกษำดูงำนเพ่ือเพ่ิม 10,000

และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชำชนชำวไทยท้ังชำติ

บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม 
สัมมนำ และศึกษำดูงำนเพ่ือเพ่ิมศักยภำพให้กับผู้บริหำร  
สมำชิกสภำท้องถ่ิน พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง  โดย
จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับ ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำร
ว่ำง ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์  และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำรฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
  2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 
2557
-  เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
306 ล ำดับท่ี 2
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือเป็นกำรพิทักษ์ รักษำไว้
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จ ำนวน
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
คลองห้ำ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำวิทยำกร 
ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำง ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำ
โครงกำร ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
  2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 
2557
-  เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
306 ล ำดับท่ี 3
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 5,000 บำท

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 
2557
  2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  3)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี มท 
0810.6/ว 1378 ลงวันท่ี 8 พฤษภำคม 2563 
  4)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและ
กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2564
-  เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
300 ล ำดับท่ี 1
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)
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จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ เช่น เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองพิมพ์ส ำหรับคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอำกำศ 
เคร่ืองโทรศัพท์ เคร่ืองโทรสำร กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) อำคำรสถำนท่ี ถนนฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 200,000 บำท

วัสดุส ำนักงำน 70,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง
ส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน ดังน้ี  
ก. ประเภทวัสดุคงทน  
     -ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเม่ือน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำม
ช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังน้ี หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนำดเล็ก 
เคร่ืองเจำะกระดำษขนำดเล็ก ท่ีเย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้ำอ้ีพลำสติก ตรำยำง ท่ีถูพ้ืน 
ตะแกรงวำงเอกสำร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดำษ เคร่ือง
เย็บกระดำษ กุญแจ ภำพเขียน แผนท่ี พระบรมฉำยำลักษณ์ 
แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยช่ือส ำนักงำน หรือหน่วยงำน หรือ
แผ่นป้ำยต่ำงๆ มู่ล่ี ม่ำนปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) 
นำฬิกำต้ังหรือแขวน พระพุทธรูปจ ำลอง กระเป๋ำ ตำช่ังขนำด
เล็ก ผ้ำใบติดต้ังในส ำนักงำน ผ้ำใบเต็นท์ขนำดใหญ่ ตู้ยำ
สำมัญประจ ำบ้ำน แผงกันห้องแบบร้ือถอนได้ (Partition)ฯลฯ

ค่าวัสดุ 384,000 บาท
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จ ำนวน
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง
ส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน ดังน้ี  
ก. ประเภทวัสดุคงทน
     -  ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติ
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเม่ือน ำไปใช้งำนแล้วเกิด
ควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิม
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังน้ี ไมโครโฟน ขำต้ังไมโครโฟน 
หัวแร้งไฟฟ้ำ เคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้ำ เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟ้ำ 
มำตรส ำหรับตรวจวงจรไฟฟ้ำ เคร่ืองประจุไฟ โคมไฟ โทร
โข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเคร่ืองส่งสัญญำณ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 5,000 บำท

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี กระดำษ หมึก ดินสอ 
ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด เทปกำว ลวดเย็บกระดำษ 
กำว สมุด ซองเอกสำร ตลับผงหมึก น้ ำหมึกปรินท์ เทป พี วี 
ซี แบบใส  น้ ำยำลบกระดำษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บ
กระดำษ เข็มหมุด กระดำษคำร์บอน กระดำษไข แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ์ ผ้ำส ำลี ธงชำติ 
ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จำกกำรซ้ือ ของใช้ในกำรบรรจุหีบห่อ น้ ำมัน ไข 
ข้ีผ้ึง น้ ำด่ืมส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน พวงมำลัย 
พวงมำลำ พำนพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ
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ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
      - ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิม
ท่ีมีลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดังน้ี 
ดอกล ำโพง ฮอร์นล ำโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่ำงๆ แผง
บังคับทำงไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี  ฟิวส์ เทปพัน
สำยไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สำยไฟฟ้ำ ปล๊ักไฟฟ้ำ สวิตซ์ไฟฟ้ำ หลอดวิทยุ ทรำนซิตเตอร์
และช้ินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสำยอำกำศ รีซีสเตอร์ มูฟว่ิงคอยส์
คอนเดนเซอร์ ขำหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ 
สำยอำกำศ หรือเสำอำกำศส ำหรับวิทยุ เคร่ืองรับโทรทัศน์ 
จำนรับสัญญำณดำวเทียม แบตเตอร่ีโซล่ำเซลล์ กล่องรับ
สัญญำณ ฯลฯ 
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จ ำนวน บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำ
ซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติ
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำน
งำนครัว  ดังน้ี  
ก. ประเภทวัสดุคงทน  
     -  ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติ
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเม่ือน ำไปใช้งำนแล้วเกิด
ควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิม
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ  ดังน้ี  หม้อ กระทะ กะละมัง 
ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถำด แก้วน้ ำ จำนรอง ถ้วยชำม 
ช้อนส้อม กระจกเงำ โอ่งน้ ำ ท่ีนอน กระโถน เตำไฟฟ้ำ เตำ
น้ ำมัน เตำรีด เคร่ืองบดอำหำร เคร่ืองตีไข่ไฟฟ้ำ เคร่ืองป้ิง
ขนมปัง กระทะไฟฟ้ำ รวมถึง หม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ กระติกน้ ำ
ร้อน กระติกน้ ำแข็ง ถังแก๊ส เตำ ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สำย
ยำงฉีดน้ ำ ถังขยะแบบขำต้ัง ถังขยะแบบล้อลำก อ่ำงล้ำง
จำน ถังน้ ำฯลฯ 

ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี  ผงซักฟอก สบู่ น้ ำยำ
ดับกล่ิน แปรง ไม้กวำด เข่ง มุ้ง ผ้ำปูท่ีนอน ปลอกหมอน 
หมอน ผ้ำห่ม ผ้ำปูโต๊ะ น้ ำจืดท่ีซ้ือจำกเอกชน หัวดูดตะกอน
สระว่ำยน้ ำ อำหำรเสริม (นม) วัสดุประกอบอำหำร อำหำร
ส ำเร็จรูป ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 30,000
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จ ำนวน

ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
     -  ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี  น้ ำมันทำไม้ ทินเนอร์ 
สี ปูนซีเมนต์ ทรำย ยำงมะตอยส ำเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบ้ือง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทำสี ปูนขำว 
แผ่นดินเหนียวสังเครำะห์ ฯลฯ

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของ
ท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำร
ใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ัน โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง  ดังน้ี  
ก. ประเภทวัสดุคงทน  
    -  ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเม่ือน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำม
ช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิม หรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังน้ี ไม้ต่ำง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ 
ส่ิว เสียม เล่ือย ขวำน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เคร่ืองวัดขนำด
เล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกด่ิง สว่ำนมือ โถส้วม อ่ำงล้ำงมือ รำว
พำดผ้ำ หน้ำกำกใส่เช่ือมเหล็ก เคร่ืองยิงตะปู น่ังร้ำน ฯลฯ

วัสดุก่อสร้ำง 5,000 บำท

ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
     -  ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิม
ท่ีมีลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดังน้ี  
ท่อน้ ำและอุปกรณ์ประปำ ท่อต่ำงๆ ท่อน้ ำบำดำล ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)
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จ ำนวน

ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
     -  ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิม
ท่ีมีลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดังน้ี 
เบำะรถยนต์ เคร่ืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก 
ครัช พวงมำลัย สำยพำนใบพัด หม้อน้ ำ หัวเทียนแบตเตอร่ี 
จำนจ่ำย ล้อ ถังน้ ำมัน ไฟหน้ำ ไฟเบรก อำนจักรยำน ตลับ
ลูกปืน กระจกมองข้ำงรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย 
สำยไฮรดรอลิค ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รำยจ่ำยเพ่ือให้
ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือ
เปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ
ยำนพำหนะและขนส่ง ดังน้ี
ก. ประเภทวัสดุคงทน  
     -  ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติ
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเม่ือน ำไปใช้งำนแล้วเกิด
ควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิม
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังน้ี ไขควง ประแจ แม่แรง 
กุญแจปำกตำย กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ 
ล็อคพวงมำลัย ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
     -  ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี ยำงรถยนต์ น้ ำมัน
เบรก น๊อตและสกรู สำยไมล์ เพลำ ฟิล์มกรองแสง น้ ำกล่ัน 
ฯลฯ

100,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0808.2/ ว 1358 ลงวันท่ี 7 พฤษภำคม 2563
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่

100,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน รำยจ่ำยเพ่ือให้
ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือ
เปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ
เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ดังน้ี  
ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
     -  ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี  แก๊สหุงต้ม น้ ำมัน
เช้ือเพลิง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเตำ 
น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเคร่ือง ถ่ำน ก๊ำซ น้ ำมันเกียร์ 
น้ ำมันหล่อล่ืน ฯลฯ

3,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ รำยจ่ำยเพ่ือให้
ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือ
เปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ
โฆษณำและเผยแพร่  ดังน้ี  
ก. ประเภทวัสดุคงทน
     -  ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติ
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเม่ือน ำไปใช้งำนแล้วเกิด
ควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิม
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังน้ี ขำต้ังกล้อง ขำต้ังเขียนภำพ 
กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภำพยนตร์ เคร่ืองกรอเทป เลนส์ซูม 
กระเป๋ำใส่กล้องถ่ำยรูป ป้ำยไฟแจ้งเตือนแบบล้อลำก ป้ำย
ประชำสัมพันธ์ ฯลฯ
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จ ำนวน

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี พู่กัน สี กระดำษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมร่ีกำร์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง
หรือภำพ (ภำพยนตร์,วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขำวด ำท่ี
ได้จำกกำรล้ำง อัดขยำย ภำพถ่ำยดำวเทียม เอกสำรเผยแพร่
ผลกำรด ำเนินงำน ฯลฯ

70,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง
ส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป  หรือเปล่ียน
สภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ
คอมพิวเตอร์ ดังน้ี  
ก. ประเภทวัสดุคงทน
     -  ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติ
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเม่ือน ำไปใช้งำนแล้วเกิด
ควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิม
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังน้ี แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล 
ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง
     -  ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact 
Disc,  Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล  
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge 
Tape)  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดำษต่อเน่ือง สำยเคเบิล ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์
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จ ำนวน

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอ่ืน รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้
งำนไม่ยืนนำน  ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ัน โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอ่ืน  ดังน้ี  
ก. ประเภทวัสดุคงทน
     -  ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติ
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเม่ือน ำไปใช้งำนแล้วเกิด
ควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิม
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ  ดังน้ี มิเตอร์น้ ำ มิเตอร์ไฟฟ้ำ 
สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเช่ือมแก๊ส หัววำล์วเปิด-ปิดแก๊ส 
ฯลฯ

ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
     -  ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิม
ท่ีมีลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดังน้ี 
หน่วยประมวลผล ฮำร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟแผ่นกรอง
แสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมร่ีซิป (MeMory Chip) เช่น 
Ram คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมำส์ (Mouse) 
พรินเตอร์สวิตช่ิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เคร่ือง
กระจำยสัญญำณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) 
เช่น Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound 
Card) เป็นต้น เคร่ืองอ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบต่ำง ๆ เช่น 
แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮำร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบ
ซีดีรอม(CD ROM) แบบออพติคอล(Optical) เป็นต้น เรำ
เตอร์ (Router)ฯลฯ

วัสดุอ่ืน 1,000 บำท
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รวม
จ ำนวน

696,000 บาท

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

ค่ำไฟฟ้ำ 450,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล คลองห้ำ ท่ีสำธำรณะ หรือ อำคำรสถำนท่ีท่ีอยู่ใน
ควำมดูแลรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ 
ค่ำไฟฟ้ำบ่อบ ำบัดน้ ำเสีย ไฟฟ้ำเคร่ืองสูบน้ ำ ค่ำไฟฟ้ำ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และค่ำไฟฟ้ำท่ีอยู่ในควำม
รับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิก
จ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0808.2/ว 3035 ลงวันท่ี 30 กันยำยน 2563
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

ค่าสาธารณูปโภค

ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง
     -  ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี อุปกรณ์บังคับสัตว์
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำไปรษณียำ
กร ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินในระบบ
บริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิก
จ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0808.2/ว 3035 ลงวันท่ี 30 กันยำยน 2563
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำไปรษณียำ
กร ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินในระบบ
บริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิก
จ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0808.2/ว 3035 ลงวันท่ี 30 กันยำยน 2563
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 1,000 บำท

บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำส ำหรับท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลคลองห้ำ อำคำร สถำนท่ี ท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบ
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิก
จ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0808.2/ว 3035 ลงวันท่ี 30 กันยำยน 2563
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 150,000 บำท

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 12,000
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จ ำนวน

จ ำนวน
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำพ้ืนท่ีเว็บไซต์ ค่ำโดเมนเนม และ
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ เก่ียวกับเว็บไซต์ ค่ำดูแลเว็บฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิก
จ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0808.2/ว 3035 ลงวันท่ี 30 กันยำยน 2563
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม เช่น 
ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึง
อินเทอร์เน็ตกำร์ด และค่ำส่ือสำร อ่ืนๆ เช่น ค่ำเคเบ้ิลทีวี ค่ำ
เช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม เป็นต้น รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้
ใช้บริกำรดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับกำรใช้
บริกำร ค่ำต่อสัญญำณจีพีเอส (1 คร้ังต่อปี) ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิก
จ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
   2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0808.2/ว 3035 ลงวันท่ี 30 กันยำยน 2563
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และค่ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง 8,000 บำท

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 75,000 บำท
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รวม
รวม

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2563
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 4750 ลงวันท่ี 14 สิงหำคม 2563
-  เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2565 หน้ำ 8 ล ำดับท่ี 1
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

โครงกำรปรับปรุงอำคำรท่ีท ำกำรและอำคำรประกอบ 150,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรปรับปรุง
อำคำรท่ีท ำกำรและอำคำรประกอบ โดยมีค่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย ค่ำปรับปรุงท่ีดิน รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือดัดแปลง 
ต่อเติมหรือปรับปรุงส่ิงก่อสร้ำง ซ่ึงท ำให้ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้ำงมี
มูลค่ำเพ่ิมข้ึน เช่น อำคำร ถนนชนิดต่ำงๆ ศำลำ รำงระบำย
น้ ำ ท่อระบำยน้ ำฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  พระรำชบัญญัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0808.2/ว 2485 ลงวันท่ี 27 ตุลำคม 2564
-  เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565 หน้ำ 31 ล ำดับท่ี 3
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 150,000 บาท
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

งบลงทุน 150,000 บาท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกัน
และปรำบปรำมยำเสพติดอ ำเภอคลองหลวง เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดอ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ืน (ศป.ปส.อปท.)

200,000 บำท
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
เงินอุดหนุน 200,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 200,000 บาท
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ให้แก่ พนักงำนส่วน
ต ำบล ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน ดังน้ี 
    - หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ
- เป็นไประเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี 
  1)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138  ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558
  3)  ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เร่ือง 
มำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำก
เงินเดือนของพนักงำนส่วนต ำบล พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 18 
มกรำคม 2564
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ให้แก่
พนักงำนส่วนต ำบล ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 
12 เดือน
- เป็นไประเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138  ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

เงินประจ ำต ำแหน่ง 18,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,469,040 บาท
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 1,194,720 บำท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 1,598,640 บาท
งบบุคลากร 1,469,040 บาท
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จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวนเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ 4,800 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วน
ต ำบล ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร
เก่ียวกับกำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2563
  2)  หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 
257 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2559
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันท่ี 9 สิงหำคม 2559 
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

ลูกจ้ำงประจ ำ

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนส่วนต ำบล ซ่ึงมีสิทธิ
ได้รับตำมระเบียบฯ ของทำงรำชกำร
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
4) พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันท่ี 12 ตุลำคม 2559 
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

ค่าตอบแทน 99,600 บาท
ค่ำเช่ำบ้ำน 94,800 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน และเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำง ให้แก่ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำง
ท่ัวไป ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน
- เป็นไประเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

งบด าเนินงาน 129,600 บาท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 256,320 บำท
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวนรำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 10,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
เช่น ค่ำอำหำร ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร 
ค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวเน่ืองในกำรเล้ียงรับรองรวมท้ังค่ำบริกำร 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนซ่ึงจ ำเป็นต้องจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองเพ่ือ
เป็นกำรรับรองในกำรต้อนรับบุคคลท่ีมำนิเทศงำน ตรวจ
งำน หรือเย่ียมชม หรือมำทัศนศึกษำดูงำน และเจ้ำหน้ำท่ีท่ี
เก่ียวข้องซ่ึงร่วมต้อนรับคณะบุคคล หรือคณะบุคคล และค่ำ
เล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถ่ิน หรือคณะกรรมกำร 
หรืออนุกรรมกำร ท่ีได้รับแต่งต้ังตำมระเบียบ หรือหนังสือส่ัง
กำรของกระทรวงมหำดไทย หรือกำรประชุมระหว่ำงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินกับรัฐวิสำหกิจ หรือเอกชน ได้แก่ 
ค่ำอำหำร เคร่ืองด่ืมต่ำงๆ เคร่ืองด่ืมต่ำงๆ เคร่ืองใช้ในกำร
เล้ียงรับรองและค่ำบริกำรอ่ืน  ๆซ่ึงจ ำเป็นต้องจ่ำยเก่ียวกับกำร
เล้ียงรับรองในกำรประชุม รวมถึงผู้เข้ำร่วมประชุมอ่ืนๆ และ
เจ้ำหน้ำท่ีท่ีเก่ียวข้อง

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 10,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรต่ำง  ๆดังน้ี ค่ำ
ถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำธรรมเนียม
ต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำร ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก หรือค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรอ่ืนๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันท่ี 10 กรกฎำคม 2563
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  4)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

ค่าใช้สอย 30,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
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จ ำนวน
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน
รำชอำณำจักร และนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบ้ียเล้ียง
เดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำ
อำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้
สนำมบิน ท่ีจ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของพนักงำน
สวนต ำบล และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับ
อนุญำต หรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพ่ือประชุม 
ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือไปติดต่อรำชกำร 
ตลอดจนผู้ท่ีผู้บริหำรท้องถ่ินส่ังให้ไปปฏิบัติรำชกำร
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
  2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2557
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร 5,000 บำท

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 1239 ลง
วันท่ี 21 กุมภำพันธ์ 2565
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)
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จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวนเงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 2,990,280 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ให้แก่
พนักงำนส่วนต ำบล ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 
12 เดือน ดังน้ี
  (1)  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง จ ำนวน 1 อัตรำ
  (2)  หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงินและบัญชี จ ำนวน 1 อัตรำ
  (3)  หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำรำยได้ จ ำนวน 1 อัตรำ
  (4)  นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร จ ำนวน 1 อัตรำ
  (5)  นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร จ ำนวน 1 อัตรำ
  (6)  เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน จ ำนวน 1 
อัตรำ
  (7)  เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ช ำนำญงำน จ ำนวน 1 อัตรำ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 
(กองคลัง)

งบบุคลากร 5,033,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,033,180 บาท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม สัมมนำ ของ
พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง ตลอดจนผู้ท่ีผู้บริหำร
ท้องถ่ินส่ังให้ไปปฏิบัติรำชกำร
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
  2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 
2557
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

งานบริหารงานคลัง 6,314,680 บาท

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 5,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวนค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 252,200 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ เงินปรับปรุงต ำแหน่ง
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำ ตำมกรอบแผน
อัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 1 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 
  3)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0809.2/ว 2683 ลงวันท่ี 15 ธันวำคม 2558
  4)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0809.3/ว 8 ลงวันท่ี 17 เมษำยน 2561
(กองคลัง)

เงินประจ ำต ำแหน่ง 78,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้แก่ พนักงำนส่วนต ำบล
ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ดังน้ี
  (1)  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ระดับต้น จ ำนวน 1 อัตรำ ๆ 
เดือนละ 3,500 บำท จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บำท
  (2)  หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงินและบัญชี ระดับต้น จ ำนวน 1 
อัตรำ ๆ เดือนละ 1,500 บำท จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 
18,000 บำท
  (3)  หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำรำยได้ ระดับต้น จ ำนวน 1 อัตรำ ๆ 
เดือนละ 1,500 บำท จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บำท
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138  ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 
  3)  ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เร่ือง 
มำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำก
เงินเดือนของพนักงำนส่วนต ำบล พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 18 
มกรำคม 2564
(กองคลัง)
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

10,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรท่ีได้รับ
กำรแต่งต้ังให้ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำม
หลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2850 ลงวันท่ี 12 กันยำยน 2561  
(กองคลัง)

งบด าเนินงาน 1,162,000 บาท
ค่าตอบแทน 252,000 บาท

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 60,700 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำงท่ัวไป ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 
ปี จ ำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 
  3)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.3/ว 1372 ลงวันท่ี 1 กรกฎำคม 2558
(กองคลัง)

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,652,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน และเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำงให้แก่ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำง
ท่ัวไป  ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ท่ี มท 
0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558
(กองคลัง)
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วน
ต ำบล ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร
เก่ียวกับกำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2563
  2)  หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 
257 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2559
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันท่ี 9 สิงหำคม 2559
(กองคลัง)

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 30,000 บำท

ค่ำเช่ำบ้ำน 192,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนส่วนต ำบล ซ่ึงมีสิทธิ
ได้รับตำมระเบียบฯ ของทำงรำชกำร
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
4) พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันท่ี 12 ตุลำคม 2559 
(กองคลัง)

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 20,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำงท่ีได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร หรือวันหยุดรำชกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบ
แทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมำก 
ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกำยน 2559 
(กองคลัง)
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รวม

จ ำนวน
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรต่ำง  ๆดังน้ี ค่ำ
ถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำธรรมเนียม
ต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำร ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก รำยจ่ำยเพ่ือพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนคลัง เช่น กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน โดยกำรจัดท ำหรือปรับปรุงฐำนข้อมูลภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน และกำรจัดท ำฐำนข้อมูลในกำรจัดเก็บ
รำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ กำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูลท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงให้มีควำมสมบูรณ์และ
สำมำรถน ำข้อมูลไปใช้ด ำเนินกำรจัดเก็บภำษีท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้ำงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ หรือค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
อ่ืนๆ ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  พระรำชบัญญัติภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง พ.ศ.2562
  2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยแผนท่ีภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2550 
  3)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรตำม
พระรำชบัญญัติภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562
  4)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  5)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันท่ี 10 กรกฎำคม 2563
  6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  7) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองคลัง)

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 60,000 บำท

ค่าใช้สอย 180,000 บาท
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จ ำนวน

จ ำนวนค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 40,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม สัมมนำของ
พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำงของกองคลัง เช่น 
กำรจัดเก็บรำยได้ กำรจัดท ำแผนท่ีภำษี กำรเงินกำรคลัง กำร
พัสดุและกำรปฏิบัติงำนในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
  2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 
2557
(กองคลัง)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน
รำชอำณำจักร และนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบ้ียเล้ียง
เดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำ
อำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้
สนำมบิน ท่ีจ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของพนักงำน
สวนต ำบล และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับ
อนุญำต หรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพ่ือประชุม 
ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือไปติดต่อรำชกำร 
ตลอดจนผู้ท่ีผู้บริหำรท้องถ่ินส่ังให้ไปปฏิบัติรำชกำร
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
  2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2557
(กองคลัง)

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
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จ ำนวน

รวม
จ ำนวน- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง

ส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน ดังน้ี  
ก. ประเภทวัสดุคงทน  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเม่ือน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำม
ช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ  ดังน้ี หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนำดเล็ก 
เคร่ืองเจำะกระดำษขนำดเล็ก ท่ีเย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้ำอ้ีพลำสติก ตรำยำง ท่ีถูพ้ืน 
ตะแกรงวำงเอกสำร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดำษ เคร่ือง
เย็บกระดำษ กุญแจ ภำพเขียน แผนท่ี พระบรมฉำยำลักษณ์ 
แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยช่ือส ำนักงำน หรือหน่วยงำน หรือ
แผ่นป้ำยต่ำงๆ มู่ล่ี ม่ำนปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) 
นำฬิกำต้ังหรือแขวน พระพุทธรูปจ ำลอง กระเป๋ำ ตำช่ังขนำด
เล็ก ผ้ำใบติดต้ังในส ำนักงำน ผ้ำใบเต็นท์ขนำดใหญ่ ตู้ยำ
สำมัญประจ ำบ้ำน แผงกันห้องแบบร้ือถอนได้ (Partition) 
ฯลฯ

ค่าวัสดุ 530,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 250,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 60,000 บำท
-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองปรับอำกำศ เคร่ืองโทรศัพท์ 
เคร่ืองโทรสำร  รถยนต์ รถจักรยำนยนต์  เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ และอุปกรณ์ภำยในส ำนักงำนฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองคลัง)
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- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ ว 2909 
ลงวันท่ี 27 เมษำยน 2565 
(กองคลัง)

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 30,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รำยจ่ำยเพ่ือให้
ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือ
เปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ
ยำนพำหนะและขนส่ง ดังน้ี
ก. ประเภทวัสดุคงทน  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเม่ือน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำม
ช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังน้ี  ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจ
ปำกตำย กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ล็อค
พวงมำลัย ฯลฯ

ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี กระดำษ หมึก ดินสอ 
ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด เทปกำว ลวดเย็บกระดำษ 
กำว สมุด ซองเอกสำร ตลับผงหมึก น้ ำหมึกปรินท์ เทป พี วี 
ซี แบบใส  น้ ำยำลบกระดำษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บ
กระดำษ เข็มหมุด กระดำษคำร์บอน กระดำษไข แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ์ ผ้ำส ำลี ธงชำติ 
ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จำกกำรซ้ือ ของใช้ในกำรบรรจุหีบห่อ น้ ำมัน ไข 
ข้ีผ้ึง น้ ำด่ืมส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน พวงมำลัย 
พวงมำลำ พำนพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ
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ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี ยำงรถยนต์ น้ ำมัน
เบรก น๊อตและสกรู สำยไมล์ เพลำ ฟิล์มกรองแสง น้ ำกล่ัน 
ฯลฯ     
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส ำหรับ
กำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดังน้ี เบำะ
รถยนต์ เคร่ืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช 
พวงมำลัย สำยพำนใบพัด หม้อน้ ำ หัวเทียนแบตเตอร่ี จำน
จ่ำย ล้อ ถังน้ ำมัน ไฟหน้ำ ไฟเบรก อำนจักรยำน ตลับ
ลูกปืน กระจกมองข้ำงรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย 
สำยไฮรดรอลิค ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565 
(กองคลัง)

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน รำยจ่ำยเพ่ือให้
ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือ
เปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ
เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ดังน้ี
ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี  แก๊สหุงต้ม น้ ำมัน
เช้ือเพลิง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเตำ 
น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเคร่ือง ถ่ำน ก๊ำซ น้ ำมันเกียร์ 
น้ ำมันหล่อล่ืน ฯลฯ
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- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0808.2/ ว 1358 ลงวันท่ี 7 พฤษภำคม 2563
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  4)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565 
(กองคลัง)

ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง
     -  ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact 
Disc,  Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล 
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge 
Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดำษต่อเน่ือง สำยเคเบิล ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
     -  ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิม
ท่ีมีลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดังน้ี 
หน่วยประมวลผล ฮำร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง
ส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ
คอมพิวเตอร์  ดังน้ี
ก. ประเภทวัสดุคงทน
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเม่ือน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำม
ช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ  ดังน้ี แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล ฯลฯ



- 122 -

รวม
จ ำนวน

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำ
ไปรษณียำกรท่ีใช้ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
คลองห้ำ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินในระบบบริหำรเงินกำร
คลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิก
จ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0808.2/ว 3035 ลงวันท่ี 30 กันยำยน 2563  
(กองคลัง)

แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมร่ีซิป (MeMory Chip) เช่น 
Ram คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมำส์ (Mouse) 
พรินเตอร์สวิตช่ิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เคร่ือง
กระจำยสัญญำณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound 
Card) เป็นต้น เคร่ืองอ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบต่ำง ๆ เช่น 
แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮำร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบ
ซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เรำ
เตอร์ (Router) ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค 200,000 บาท
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 150,000 บำท
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จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

ตู้เก็บแฟ้มสันกว้ำง 20 ช่อง

ตู้รำงเล่ือนมือผลัก 91.4 DCM 95,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือครุภัณฑ์ตู้รำงเล่ือนมือผลัก จ ำนวน 4 
ตู้ ประกอบด้วย ตู้เด่ียว จ ำนวน 2 ตู้ และตู้คู่ จ ำนวน 2 ตู้ ซ่ึง
มีคุณลักษณะดังน้ี
  (1)  โครงตู้ผลิตจำกเหล็กอย่ำงดีหนำ 0.7 มม.
  (2)  แผ่นปูด้วยไม้เมลำมีน 25 มม.
  (3)  ระบบรำงเล่ือนง่ำย ตู้คู่มีแผ่นก้ันตรงกลำงเต็มแผ่น
  (4)  ช้ันแต่ละช้ันรับน้ ำหนักได้ 70 กก.                         
  (5)  เหล็กหนำ 0.7 มม. 4 ช้ัน 5 ช่อง แผ่นช้ันปรับระดับได้

9,500 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือครุภัณฑ์ตู้เก็บแฟ้มสันกว้ำง 3 น้ิว 20 
ช่อง ซ่ึงมีคุณลักษณะ ดังน้ี
  (1)  ท ำจำกเหล็กคุณภำพดี พ่นกันสนิม
  (2)  มีล้อสำมำรถเคล่ือนย้ำยได้สะดวก
  (3)  ขนำด 91x30x94 ซม.
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำรดังน้ี
  1)  พระรำชบัญญัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภำคม 2564 
(กองคลัง)

ค่าครุภัณฑ์ 119,500 บาท
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำระบบคลำว์ด Cloud Computing ของ
โปรแกรมแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่ำพ้ืนท่ี
เว็บไซต์ ค่ำโดเมนเนม และค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ เก่ียวกับ
เว็บไซต์ ค่ำดูแลเว็บไซต์ ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิก
จ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0808.2/ว 3035 ลงวันท่ี 30 กันยำยน 2563
(กองคลัง)

งบลงทุน 119,500 บาท

ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และค่ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง 50,000 บำท
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จ ำนวนเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ ชนิด Network 15,000 บำท
แบบท่ี 2 (38 หน้ำ/นำที)

  (6)  ขนำด 190Wx91.4Dx198H ซม.
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  พระรำชบัญญัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภำคม 2564 
(กองคลัง)

  ( ุ6)  มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
1 ช่อง หรือสำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำย Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n) ได้
  (7)  มีถำดใส่กระดำษรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น        
  (8)  สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสำมำรถ
ก ำหนดขนำดของกระดำษเองได้
(ตำมเกณฑ์รำคำกลำงเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
ธันวำคม 2564 ประกำศ ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2564 ข้อ 
46 หน้ำ 21)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  พระรำชบัญญัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภำคม 2564 
(กองคลัง)

- เพ่ือเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ 
ชนิด Network แบบท่ี 2 (38 หน้ำ/นำที) โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐำน ดังน้ี
  (1)  มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200 x 
1,200 dpi
  (2)  มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อย
กว่ำ 38 หน้ำต่อนำที (ppm)
  (3)  สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้
  (4)  มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 256 MB
  (5)  มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ 2.0 หรือดีกว่ำ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวนค่ำเช่ำบ้ำน 60,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนส่วนต ำบล ซ่ึงมีสิทธิ
ได้รับตำมระเบียบฯ ของทำงรำชกำร
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันท่ี 12 ตุลำคม 2559
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

งบด าเนินงาน 89,000 บาท
ค่าตอบแทน 69,000 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 389,400 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ให้แก่
พนักงำนส่วนต ำบล ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 
12 เดือน
- เป็นไประเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี 
  1)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

งบบุคลากร 389,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 389,400 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ 478,400 บาท
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวน
-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน
รำชอำณำจักร และนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบ้ียเล้ียง
เดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำ
อำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้
สนำมบิน ท่ีจ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำน
สวนต ำบล และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับ
อนุญำต หรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพ่ือประชุม 
ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือไปติดต่อรำชกำร 
ตลอดจนผู้ท่ีผู้บริหำรท้องถ่ินส่ังให้ไปปฏิบัติรำชกำร
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
  2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 
2557
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 5,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วน
ต ำบล ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร
เก่ียวกับกำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2563
  2)  หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 
257 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2559
  3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันท่ี 9 สิงหำคม 2559
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

ค่าใช้สอย 20,000 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ 9,000 บำท
ลูกจ้ำงประจ ำ
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จ ำนวน

จ ำนวน
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรป้องกันรักษำควำม
สงบภำยใน โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำเบ้ียเล้ียงในกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ีของสมำชิก อปพร. ในกำรแก้ไขปัญหำด้ำน
อำชญำกรรม กำรละเมิดสิทธิเด็ก กำรพนัน กำรขยำยตัวของ
ธุรกิจบริกำรทำงเพศ กำรเฝ้ำระวังกำรแพร่ระบำดของยำเสพ
ติด ฯลฯ ภำยในเขตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับ ท่ี 4) พ.ศ. 2561
  2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 
2557
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
259 ล ำดับท่ี 8
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม สัมมนำ ของ
พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง ตลอดจนผู้ท่ี
ผู้บริหำรท้องถ่ินส่ังให้ไปปฏิบัติรำชกำร
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี  
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
  2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 
2557
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

โครงกำรรักษำควำมสงบภำยใน 10,000 บำท

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 5,000 บำท
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนเงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 84,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำงท่ัวไป ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 
ปี จ ำนวน 12 เดือน
- เป็นไประเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี 
  1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2) หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138  ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558
  3) หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.3/ว 1372 ลงวันท่ี 1 กรกฎำคม 2558
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 994,080 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน และเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำง ให้แก่ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำง
ท่ัวไป ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน
- เป็นไประเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี 
  1)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138  ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 285,840 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ให้แก่
พนักงำนส่วนต ำบล ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  จ ำนวน 
12 เดือน
- เป็นไประเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี 
  1)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

งบบุคลากร 1,363,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,363,920 บาท

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2,322,320 บาท
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รวม
รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน
รำชอำณำจักร และนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบ้ียเล้ียง
เดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำ
อำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้
สนำมบิน ท่ีจ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำน
สวนต ำบลและพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับ
อนุญำตหรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพ่ือประชุม 
ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือไปติดต่อรำชกำร 
ตลอดจนผู้ท่ีผู้บริหำรท้องถ่ินส่ังให้ไปปฏิบัติรำชกำร
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
  2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2557
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 5,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วน
ต ำบล ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร
เก่ียวกับกำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2563
  2)  หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 
257 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2559
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันท่ี 9 สิงหำคม 2559
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

ค่าใช้สอย 450,000 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ 8,400 บำท

งบด าเนินงาน 958,400 บาท
ค่าตอบแทน 8,400 บาท

ลูกจ้ำงประจ ำ
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จ ำนวน

จ ำนวน
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย โดยมีค่ำใช้จ่ำย ประกอบด้วย ค่ำ
ด ำเนินกำรป้องกันและบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชน
ท่ีเกิดจำกสำธำรณภัย เช่น กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนำว อัคคีภัย วำตภัย ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือ
ช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
  2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 
  3)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 
2557
  4)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0808.2/ว 1179 ลงวันท่ี 15 เมษำยน 2563 
  5)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0801.4/ว 1656 ลงวันท่ี 8 มิถุนำยน 2563

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2565 หน้ำ 3 ล ำดับท่ี 1
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม สัมมนำ ของ
พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง ตลอดจนผู้ท่ี
ผู้บริหำรท้องถ่ินส่ังให้ไปปฏิบัติรำชกำร
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
  2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 
2557
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

โครงกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 10,000 บำท

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 5,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน
- เพ่ือช่วยเหลือประชำชนในเขตพ้ืนท่ีต ำบลคลองห้ำ ด้ำนสำ
ธำรณภัยต่ำง ๆ  ด้ำนโรคระบำด โรคอุบัติใหม่ ด้ำนกำรให้
ควำมช่วยเหลือประชำชนด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิต
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือ
ช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561
  2)  ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/
ว 6768 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกำยน 2560
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2565 หน้ำ 3 ล ำดับท่ี 2
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

- เพ่ือให้ประชำชนมีควำมรู้เร่ืองกำรป้องกันและเตรียมควำม
พร้อมกำรเผชิญเหตุเพลิงไหม้
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
  2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 
2557
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
258 ล ำดับท่ี 6
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

โครงกำรศูนย์ช่วยเหลือประชำชน 20,000 บำท

โครงกำรฝึกอบรมและซักซ้อมแผนกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย
แบบบูรณำกำร

10,000 บำท
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จ ำนวน

รวม
จ ำนวนวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 400,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน รำยจ่ำย เพ่ือให้
ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือ
เปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ
เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ดังน้ี  
ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี แก๊สหุงต้ม น้ ำมัน
เช้ือเพลิง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเตำ 
น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเคร่ือง ถ่ำน ก๊ำซ น้ ำมันเกียร์ 
น้ ำมันหล่อล่ืน ฯลฯ

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ เช่น เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองพิมพ์ส ำหรับคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอำกำศ 
เคร่ืองโทรศัพท์ เคร่ืองโทรสำร กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) อำคำรสถำนท่ี ถนนฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

ค่าวัสดุ 500,000 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 400,000 บำท

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0808.2/ว 1358 ลงวันท่ี 7 พฤษภำคม 2563
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)
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จ ำนวนวัสดุเคร่ืองแต่งกำย 30,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเคร่ืองแต่งกำย  รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง
ส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเคร่ืองแต่ง
กำย ดังน้ี
ก. ประเภทวัสดุคงทน  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเม่ือน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำม
ช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังน้ี เคร่ืองแบบ/ชุดปฏิบัติงำน เส้ือ 
กำงเกง ผ้ำ เคร่ืองหมำยต่ำงๆ ถุงเท้ำ/ถุงมือ รองเท้ำ เข็มขัด 
หมวก ผ้ำผูกคอ เส้ือสะท้อนแสง เส้ือชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึง
ชนิดกันไฟ (ไม่รวมถังออกซิเจน) ชุดประดำน้ ำ (ไม่รวมถัง
ออกซิเจน) เคร่ืองแต่งกำยส ำหรับงำนกวำดถนน/ล้ำงท่อใส่
สำรเคมี เคร่ืองแต่งกำยของผู้ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำล/
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ชุดนำฏศิลป์ ชุดดุริยำงค์ ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี วุฒิบัตร อปพร. บัตร
ประจ ำ อปพร. เข็มเคร่ืองหมำย อปพร. ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0808.2/ว 2061 ลงวันท่ี 29 มีนำคม 2562
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  4)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)
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จ ำนวน 70,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเคร่ืองดับเพลิง รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง
ส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเคร่ือง
ดับเพลิง ดังน้ี
ก. ประเภทวัสดุคงทน  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเม่ือน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำม
ช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังน้ี วำล์วน้ ำดับเพลิง (เช่ือมกับ
รถดับเพลิง) ท่อสำยส่งน้ ำ สำยดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่ำ 
(เช่น สำยฉีด, ถัง, ไม้ตบไฟ) ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี ถังดับเพลิง ลูกบอล
ดับเพลิง ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน 60,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกำลส ำคัญ  เช่น  เทศกำลปีใหม่ เทศกำล
สงกรำนต์  เป็นต้น  
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0804.5/ว 1634 ลงวันท่ี 22 กันยำยน 2557
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0810.4/ว 4202 ลงวันท่ี 25 ธันวำคม 2561
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3892 ลง
วันท่ี 28 มิถุนำยน 2562
  4)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0810.4/ว 1123 ลงวันท่ี 9 เมษำยน 2563
  5)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0810.4/ว 4024 ลงวันท่ี 28 ธันวำคม 2563

60,000 บาท
ค่าใช้สอย 60,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

งานจราจร 60,000 บาท

 6)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0804.5/ว 694 ลงวันท่ี 2 เมษำยน 
 2564
  7)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0804.5/ว 3048 ลงวันท่ี 21 ธันวำคม 2564
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
260 ล ำดับท่ี 9
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

ส ำคัญ

งบด าเนินงาน

โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำล
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวนเงินประจ ำต ำแหน่ง 60,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ให้แก่ พนักงำนส่วน
ต ำบล ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน ดังน้ี 
   (1)  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
  (2)  หัวหน้ำฝ่ำยกำรศึกษำ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี 
  1)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138  ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558
  3)  ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เร่ือง 
มำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำก
เงินเดือนของพนักงำนส่วนต ำบล พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 18 
มกรำคม 2564
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 925,920 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ให้แก่
พนักงำนส่วนต ำบล ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 
12 เดือน
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี 
  1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2) หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138  ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558  
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

2,617,540 บาท
งบบุคลากร 1,723,140 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,723,140 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวนค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำงท่ีได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร หรือวันหยุดรำชกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบ
แทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมำก 
ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกำยน 2559 
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

งบด าเนินงาน 894,400 บาท
ค่าตอบแทน 185,400 บาท

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 30,300 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำงท่ัวไป ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 
ปี จ ำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี 
  1)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138  ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558
  3)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.3/ว 1372 ลงวันท่ี 1 กรกฎำคม 2558
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 706,920 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน และเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำง ให้แก่ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำง
ท่ัวไป ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี 
  1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2) หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138  ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรต่ำง  ๆดังน้ี ค่ำ
ถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำธรรมเนียม
ต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำร ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก หรือค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรอ่ืน ๆ ฯลฯ

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 100,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วน
ต ำบล ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร
เก่ียวกับกำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2563
  2)  หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 
257 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2559
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันท่ี 9 สิงหำคม 2559 
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

ค่าใช้สอย 535,000 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ 12,400 บำท

ค่ำเช่ำบ้ำน 168,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนส่วนต ำบล ซ่ึงมีสิทธิ
ได้รับตำมระเบียบฯ ของทำงรำชกำร
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันท่ี 12 ตุลำคม 2559 
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

ลูกจ้ำงประจ ำ



- 139 -

จ ำนวน
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
เช่น ค่ำอำหำร ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร 
ค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวเน่ืองในกำรเล้ียงรับรองรวมท้ังค่ำบริกำร 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนซ่ึงจ ำเป็นต้องจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรอง เพ่ือ
เป็นกำรรับรองในกำรต้อนรับบุคคลท่ีมำนิเทศงำน ตรวจ
งำน หรือเย่ียมชม หรือมำทัศนศึกษำดูงำน และเจ้ำหน้ำท่ีท่ี
เก่ียวข้องซ่ึงร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล และค่ำเล้ียง
รับรองในกำรประชุมสภำท้องถ่ิน หรือคณะกรรมกำร หรือ
อนุกรรมกำรท่ีได้รับแต่งต้ังตำมระเบียบ หรือหนังสือส่ังกำร
ของกระทรวงมหำดไทย หรือกำรประชุมระหว่ำงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินกับรัฐวิสำหกิจ หรือเอกชน ได้แก่ 
ค่ำอำหำร เคร่ืองด่ืมต่ำงๆ เคร่ืองด่ืมต่ำงๆ เคร่ืองใช้ในกำร
เล้ียงรับรองและค่ำบริกำรอ่ืน  ๆซ่ึงจ ำเป็นต้องจ่ำยเก่ียวกับกำร
เล้ียงรับรองในกำรประชุม รวมถึงผู้เข้ำร่วมประชุมอ่ืนๆ และ
เจ้ำหน้ำท่ีท่ีเก่ียวข้อง
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 5,000 บำท

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันท่ี 10 กรกฎำคม 2563 
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  4)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)
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จ ำนวน

จ ำนวน
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม สัมมนำ ของ
พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง ตลอดจนผู้ท่ี
ผู้บริหำรท้องถ่ินส่ังให้ไปปฏิบัติรำชกำร
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
  2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 
2557
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

10,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน
รำชอำณำจักร และนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบ้ียเล้ียง
เดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำ
อำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้
สนำมบิน ท่ีจ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำน
สวนต ำบล และพนักงำนจ้ำงหรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับ
อนุญำต หรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพ่ือประชุม 
ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือไปติดต่อรำชกำร 
ตลอดจนผู้ท่ีผู้บริหำรท้องถ่ินส่ังให้ไปปฏิบัติรำชกำร
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
  2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2557
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 30,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
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จ ำนวน

จ ำนวน 10,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำฝึกอบรม สัมมนำ และศึกษำดูงำนนอก
สถำนท่ีด้ำนถ่ำยโอนภำรกิจทำงกำรศึกษำ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินของพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในเขตต ำบลคลองห้ำ
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
310 ล ำดับท่ี 1
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

โครงกำรฝึกอบรมซักซ้อมแผนกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย
แบบบูรณำกำร

10,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำฝึกอบรม สัมมนำ ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
และศึกษำดูงำนกำรซักซ้อมแผนป้องกันภัยในศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก สถำนศึกษำ และวัด ในต ำบลคลองห้ำ เพ่ือพร้อมเตรียม
รับสถำนกำรณ์จริงในเขตต ำบลคลองห้ำ    
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
258 ล ำดับท่ี 6
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)
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จ ำนวน

จ ำนวนค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ เช่น เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองพิมพ์ส ำหรับคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอำกำศ 
เคร่ืองโทรศัพท์ เคร่ืองโทรสำร กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) อำคำรสถำนท่ี ถนนฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ เช่น ค่ำอำหำรน้ ำด่ืมส ำหรับ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ค่ำของรำงวัลส ำหรับผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ค่ำ
ตกแต่งสถำนท่ี ค่ำจัดนิทรรศกำร ค่ำเช่ำเคร่ืองขยำยเสียงและ
ไฟฟ้ำให้ควำมสว่ำง ค่ำเช่ำชุดกำรแสดงด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำเช่ำโต๊ะและเก้ำอ้ี ค่ำจ้ำงจัดกิจกรรม
เสริมพัฒนำกำร ค่ำจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์และอ่ืน ๆ ฯลฯ
-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำร
ส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2564
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
286 ล ำดับท่ี 10
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม) 

โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 350,000 บำท
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รวม
จ ำนวน

ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี กระดำษ หมึก ดินสอ 
ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด เทปกำว ลวดเย็บกระดำษ 
กำว สมุด ซองเอกสำร ตลับผงหมึก น้ ำหมึกปรินท์ เทป พี วี 
ซี แบบใส  น้ ำยำลบกระดำษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บ
กระดำษ เข็มหมุด กระดำษคำร์บอน กระดำษไข แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ์ ผ้ำส ำลี ธงชำติ 
ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จำกกำรซ้ือ ของใช้ในกำรบรรจุหีบห่อ น้ ำมัน ไข 
ข้ีผ้ึง น้ ำด่ืมส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน พวงมำลัย 
พวงมำลำ พำนพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564

174,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง
ส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน ดังน้ี  
ก. ประเภทวัสดุคงทน  
     -ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเม่ือน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำม
ช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ  ดังน้ี หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนำดเล็ก 
เคร่ืองเจำะกระดำษขนำดเล็ก ท่ีเย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้ำอ้ีพลำสติก ตรำยำง ท่ีถูพ้ืน 
ตะแกรงวำงเอกสำร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดำษ เคร่ือง
เย็บกระดำษ กุญแจ ภำพเขียน แผนท่ี พระบรมฉำยำลักษณ์ 
แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยช่ือส ำนักงำน หรือหน่วยงำน หรือ
แผ่นป้ำยต่ำงๆ มู่ล่ี ม่ำนปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) 
นำฬิกำต้ังหรือแขวน พระพุทธรูปจ ำลอง กระเป๋ำ ตำช่ังขนำด
เล็ก ผ้ำใบติดต้ังในส ำนักงำน ผ้ำใบเต็นท์ขนำดใหญ่ ตู้ยำ
สำมัญประจ ำบ้ำน แผงกันห้องแบบร้ือถอนได้ (Partition) 

ค่าวัสดุ
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จ ำนวน
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำ
ซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติ
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำน
งำนครัว ดังน้ี
ก. ประเภทวัสดุคงทน  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเม่ือน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำม
ช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ  ดังน้ี หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว 
กรอบรูป มีด ถัง ถำด แก้วน้ ำ จำนรอง ถ้วยชำม ช้อนส้อม 
กระจกเงำ โอ่งน้ ำ ท่ีนอน กระโถน เตำไฟฟ้ำ เตำน้ ำมัน เตำ
รีด เคร่ืองบดอำหำร เคร่ืองตีไข่ไฟฟ้ำ เคร่ืองป้ิงขนมปัง 
กระทะไฟฟ้ำ รวมถึง หม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ กระติกน้ ำร้อน 
กระติกน้ ำแข็ง ถังแก๊ส เตำ ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สำยยำง
ฉีดน้ ำ ถังขยะแบบขำต้ัง ถังขยะแบบล้อลำก อ่ำงล้ำงจำน ถัง
น้ ำฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี ผงซักฟอก สบู่ น้ ำยำ
ดับกล่ิน แปรง ไม้กวำด เข่ง มุ้ง ผ้ำปูท่ีนอน ปลอกหมอน 
หมอน ผ้ำห่ม ผ้ำปูโต๊ะ น้ ำจืดท่ีซ้ือจำกเอกชน หัวดูดตะกอน
สระว่ำยน้ ำ อำหำรเสริม (นม) วัสดุประกอบอำหำร อำหำร
ส ำเร็จรูป ฯลฯ

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 70,000 บำท

  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)
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จ ำนวน
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รำยจ่ำยเพ่ือให้
ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือ
เปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ
ยำนพำหนะและขนส่ง ดังน้ี
ก. ประเภทวัสดุคงทน  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเม่ือน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำม
ช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังน้ี  ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจ
ปำกตำย กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ล็อค
พวงมำลัย ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี ยำงรถยนต์ น้ ำมัน
เบรก น๊อตและสกรู สำยไมล์ เพลำ ฟิล์มกรองแสง น้ ำกล่ัน 
ฯลฯ

ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส ำหรับ
กำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดังน้ี เบำะ
รถยนต์ เคร่ืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช 
พวงมำลัย สำยพำนใบพัด หม้อน้ ำ หัวเทียนแบตเตอร่ี จำน
จ่ำย ล้อ ถังน้ ำมัน ไฟหน้ำ ไฟเบรก อำนจักรยำน ตลับ
ลูกปืน กระจกมองข้ำงรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย 
สำยไฮรดรอลิค ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 30,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง
ส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ
คอมพิวเตอร์  ดังน้ี
ก. ประเภทวัสดุคงทน  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำนหรือเม่ือน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำม
ช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ  ดังน้ี แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี อุปกรณ์บันทึกข้อมูล

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน รำยจ่ำยเพ่ือให้
ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือ
เปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ
เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ดังน้ี
ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี แก๊สหุงต้ม น้ ำมัน
เช้ือเพลิง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเตำ 
น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเคร่ือง ถ่ำน ก๊ำซ น้ ำมันเกียร์ 
น้ ำมันหล่อล่ืน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บำท

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 24,000 บำท
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ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส ำหรับ
กำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดังน้ี หน่วย
ประมวลผล ฮำร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟแผ่นกรองแสง แผง
แป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main 
Board) เมมโมร่ีซิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมำส์ (Mouse) พรินเตอร์
สวิตช่ิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เคร่ืองกระจำย
สัญญำณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound 
Card) เป็นต้น เคร่ืองอ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบต่ำงๆ เช่น 
แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮำร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบ
ซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เรำ
เตอร์ (Router) ฯลฯ

(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact 
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล 
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
 หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดำษต่อเน่ือง สำย
เคเบิล ฯลฯ

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน 1,365,720 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน และเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำง ให้แก่ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำง
ท่ัวไป ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  จ ำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี 
  1)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138  ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

เงินวิทยฐำนะ 126,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวิทยฐำนะครู ประจ ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท่ี
ผ่ำนกำรประเมิน ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วน
ต ำบล ก.อบต. จังหวัดปทุมธำนี
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐำนะ และ
เงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ให้แก่
พนักงำนครูองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมกรอบแผน
อัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน
- เป็นไประเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี 
  1)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138  ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

3,856,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,856,800 บาท
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 2,281,080 บำท

งบบุคลากร
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 17,978,890 บาท
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จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน 36,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนครูองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล ซ่ึงมีสิทธิได้รับตำมระเบียบฯ ของทำงรำชกำร
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันท่ี 12 ตุลำคม 2559 
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม) 

ค่ำเช่ำบ้ำน

งบด าเนินงาน 5,346,090 บาท
ค่าตอบแทน 76,000 บาท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำงท่ัวไป ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 
ปี จ ำนวน 12 เดือน
- เป็นไประเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี 
  1)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138  ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558
  3)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.3/ว 1372 ลงวันท่ี 1 กรกฎำคม 2558
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 84,000 บำท
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวนโครงกำรแข่งขันชกมวยไทย เด็ก เยำวชนและประชำชน 10,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรแข่งขันชกมวย
ไทย เด็ก เยำวชนและประชำชนต้ำนยำเสพติด โดยมี
ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำอำหำรและค่ำน้ ำด่ืม ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ ค่ำตอบแทนกรรมกำร  ค่ำเงินรำงวัล ค่ำเช่ำ
เวทีและวัสดุอุปกรณ์ และค่ำจัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆ
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำร
ส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2564 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
290 ล ำดับท่ี 3
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

ต้ำนยำเสพติด

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

40,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนครู
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร
เก่ียวกับกำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2563
  2)  หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 
257 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2559
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันท่ี 9 สิงหำคม 2559
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม) 

ค่าใช้สอย 1,448,650 บาท

ลูกจ้ำงประจ ำ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
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จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด "ค่ำยเยำวชน 100,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด "ค่ำยเยำวชนต้ำนยำเสพติด" โดยมี
ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำอำหำรและค่ำน้ ำด่ืม ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ ค่ำตอบแทนกรรมกำร  ค่ำเงินรำงวัล ค่ำเช่ำ
เวทีและวัสดุอุปกรณ์ และค่ำจัดซ้ือวัสดุอ่ืน ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและ
กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2564
  2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 
พ.ศ.2557
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
289 ล ำดับท่ี 2
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

ต้ำนยำเสพติด"

โครงกำรทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนท่ี 5,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรทัศนแหล่ง
เรียนรู้ศึกษำนอกสถำนท่ี โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย 
ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำน้ ำด่ืม ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ ค่ำบัตรเข้ำชม ค่ำจัดซ้ือวัสดุอ่ืน ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและ
กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2564
  2.  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 
พ.ศ.2557
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
287 ล ำดับท่ี 14
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)
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จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรสำนสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียน 10,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสำนสัมพันธ์
ผู้ปกครองนักเรียน โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำอำหำร
กลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำน้ ำด่ืม ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำจัดซ้ือวัสดุอ่ืน ๆ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำร
ส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2564
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
288 ล ำดับท่ี 15
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

โครงกำรส่งเสริมกำรส่ือสำรภำษำต่ำงประเทศสู่ประชำคม
อำเซียน

50,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำร
ส่ือสำรภำษำต่ำงประเทศสู่ประชำคมอำเซียน โดยมีค่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย ค่ำจ้ำงเหมำครูสอนภำษำอังกฤษ ส ำหรับเด็ก 
เยำวชนในต ำบลคลองห้ำ และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ และอ่ืน ๆ
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของ เจ้ำหน้ำท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
286 ล ำดับท่ี 8
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)
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จ ำนวน

จ ำนวนเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ

771,750 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุน
อำหำรกลำงวันเด็กปฐมวัย เป็นค่ำอำหำรกลำงวันในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ 
จ ำนวน 245 วัน
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 
0816.2/ว 3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎำคม 2564
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
287 ล ำดับท่ี 12
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (ศพด.) โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
กำรบริหำรสถำนศึกษำ

401,900 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ได้แก่ ค่ำ
จัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว) ค่ำหนังสือเรียน ค่ำอุปกรณ์
กำรเรียน ค่ำหนังสือเรียน ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน และค่ำ
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัดองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ แยกเป็น
  (1)  ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน อำยุ 2-5 ปี คนละ 1,700 
บำท/ปี 
  (2)  ค่ำหนังสือเรียน อำยุ 3-5 ปี คนละ 200  บำท/ปี
  (3)  ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน อำยุ 3-5 ปี คนละ 200  บำท/ปี
  (4)  ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน อำยุ 3-5 ปี คนละ 300  บำท/ปี
  (5)  ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน อำยุ 3-5 ปี คนละ 430  
บำท/ปี
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 
0816.2/ว 3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎำคม 2564
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
288 ล ำดับท่ี  16
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)
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จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

- แยกเป็น
  (1)  ค่ำอำหำรเสริม (นม) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ต้ังไว้ 
304,980 บำท
       - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม) ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ จ ำนวน 260 
วัน 
       - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี 
มท 0816.2/ว 3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎำคม 2564
       - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
  (2)  ค่ำอำหำรเสริม (นม) ส ำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ.) 
ต้ังไว้ 3,151,460 บำท
        - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ.) 
ประกอบด้วย โรงเรียนคลองห้ำ โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสำร
เกษตร  โรงเรียนบำงชวดอนุสรณ์ และโรงเรียนวัดศิริจันทำ
รำม จ ำนวน 260 วัน (ข้อมูล 10 มิถุนำยน 2565)
        - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี 
มท 0816.2/ว 3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎำคม 2564
        - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
หน้ำ 285 ล ำดับท่ี 5
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

ค่าวัสดุ 3,456,440 บาท
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 3,456,440 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 100,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ เช่น เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองพิมพ์ส ำหรับคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอำกำศ 
เคร่ืองโทรศัพท์ เคร่ืองโทรสำร กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) อำคำรสถำนท่ี ถนน ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)
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รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนค่ำบริกำรโทรศัพท์ 5,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรทำงด้ำนโทรคมนำคมรวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกัน เช่น ค่ำบริกำร ค่ำภำษี ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิก
จ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0808.2/ว 3035 ลงวันท่ี 30 กันยำยน 2563
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 30,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำลศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ท่ีอยู่ในควำมดูแลของ อบต.คลองห้ำ ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิก
จ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0808.2/ว 3035 ลงวันท่ี 30 กันยำยน 2563
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

ค่ำไฟฟ้ำ 300,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และอำคำร
สถำนท่ีในควำมดูแลของ อบต.คลองห้ำ ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิก
จ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0808.2/ว 3035 ลงวันท่ี 30 กันยำยน 2563
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

ค่าสาธารณูปโภค 365,000 บาท
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จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้ำง เช่น ค่ำปรับปรุงระบบระบำยน้ ำ หลังคำ ฯลฯ 
ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
คลองห้ำ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  พระรำชบัญญัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0808.2/ว 2485 ลงวันท่ี 27 ตุลำคม 2564
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

ค่ำปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 78,000 บำท

งบลงทุน 78,000 บาท
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 78,000 บาท

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 30,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรเช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือ
ให้บริกำรประชำชน และรองรับกำรด ำเนินกำรต่ำงๆของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เช่น กำรบันทึกข้อมูลพ้ืนฐำน 
CCIS, SIS ,LEC ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิก
จ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0808.2/ว 3035 ลงวันท่ี 30 กันยำยน 2563
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)
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รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวนเงินอุดหนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ.) โรงเรียนชุมชนวัด
หัตถสำรเกษตร

714,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียน สังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ.) 
โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสำรเกษตร ต้ังจำกเงินอุดหนุน 
จ ำนวน 200 วัน 
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2563
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0816.2/ว 
3924  ลงวันท่ี 8 กรกฎำคม 2564
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
284 ล ำดับท่ี 2
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

เงินอุดหนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ.) โรงเรียนคลองห้ำ 
(พฤกษชัฏรำษฎร์บ ำรุง)

1,596,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียน สังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ.) 
โรงเรียนคลองห้ำ (พฤกษชัฎรำษฎร์บ ำรุง) ต้ังจำกเงิน
อุดหนุน จ ำนวน 200 วัน
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2563
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0816.2/ว 
3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎำคม 2564
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
284 ล ำดับท่ี 1
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

เงินอุดหนุน 8,698,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

งบเงินอุดหนุน 8,698,000 บาท
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จ ำนวน

จ ำนวนเงินอุดหนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ.) โรงเรียนวัดศิริจัน
ทำรำม

924,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียน สังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ.) 
โรงเรียนวัดศิริจันทำรำม ต้ังจำกเงินอุดหนุน จ ำนวน 200 วัน
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2563
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0816.2/ว 
3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎำคม 2564
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
285 ล ำดับท่ี 4
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

เงินอุดหนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ.) โรงเรียนบำงชวด
อนุสรณ์

3,276,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียน สังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ.) 
โรงเรียนบำงชวดอนุสรณ์ ต้ังจำกเงินอุดหนุน จ ำนวน 200 วัน 
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2563
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0816.2/ว 
3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎำคม 2564
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
285 ล ำดับท่ี 3
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวน
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ให้แก่
พนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 5 ต ำแหน่ง 5 อัตรำ ตำมกรอบ
แผนอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,903,240 บาท
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 1,588,080 บำท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 4,375,740 บาท

งบบุคลากร 3,903,240 บาท

อุดหนุนโรงเรียนในเขตต ำบลคลองห้ำ (ค่ำจ้ำงบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ)

2,088,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนค่ำจ้ำงบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้กับ
โรงเรียนคลองห้ำ (พฤกษชัฎรำษฎร์บ ำรุง) โรงเรียนชุมชนวัด
หัตถสำรเกษตร โรงเรียนบำงชวดอนุสรณ์ โรงเรียนวัดศิริจัน
ทำรำม และโรงเรียนทีปังกรวิทยำพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสำร
เกษตร) ในพระรำชูปถัมภ์ฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
285 ล ำดับท่ี 6
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

อุดหนุนโรงเรียนในเขตต ำบลคลองห้ำ (กิจกรรมวันวิชำกำร) 100,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรค่ำยวิชำกำรของโรงเรียน
ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
286 ล ำดับท่ี 9
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)
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จ ำนวน

จ ำนวน
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน และเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำง ให้แก่ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำง
ท่ัวไป ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  จ ำนวน 12 เดือน
- เป็นไประเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี 
  1)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล 
จ ำนวน 2 รำย ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 
เดือน ดังน้ี
  (1)  ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม ระดับ
ต้น จ ำนวน 1 อัตรำ ๆ เดือนละ 3,500 บำท เป็นเงิน 
42,000 บำท
  (2)  หัวหน้ำฝ่ำยอนำมัยและส่ิงแวดล้อม จ ำนวน 1 อัตรำ ๆ 
เดือนละ 1,500 บำท เป็นเงิน 18,000 บำท
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558
  3)  ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เร่ือง 
มำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำก
เงินเดือนของพนักงำนส่วนต ำบล พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 18 
มกรำคม 2564
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 2,159,160 บำท

เงินประจ ำต ำแหน่ง 60,000 บำท
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จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนส่วนต ำบล ซ่ึงมีสิทธิ
ได้รับตำมระเบียบฯ ของทำงรำชกำร
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ 
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) 
 พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันท่ี 12 ตุลำคม 2559 
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ค่าตอบแทน 40,000 บาท
ค่ำเช่ำบ้ำน 40,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำงท่ัวไป ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 
ปี จ ำนวน 12 เดือน
- เป็นไประเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี 
  1)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558
  3)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.3/ว 1372 ลงวันท่ี 1 กรกฎำคม 2558
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

งบด าเนินงาน 472,500 บาท

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 96,000 บำท
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวนค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 10,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน
รำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบ้ียเล้ียง
เดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำ
อำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้
สนำมบินท่ีจ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนสวน
ต ำบลและพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับ
อนุญำตหรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพ่ือประชุม 
ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือไปติดต่อรำชกำร 
ตลอดจนผู้ท่ีผู้บริหำรท้องถ่ินส่ังให้ไปปฏิบัติรำชกำร
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
  2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2557
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรต่ำง  ๆดังน้ี ค่ำ
ถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำธรรมเนียม
ต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำร ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก หรือค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรอ่ืน ๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันท่ี 10 กรกฎำคม 2563
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  4)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 100,000 บำท

ค่าใช้สอย 170,000 บาท
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จ ำนวน

จ ำนวนค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ เช่น เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองพิมพ์ส ำหรับคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอำกำศ 
เคร่ืองโทรศัพท์ เคร่ืองโทรสำร กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) อำคำรสถำนท่ี ถนนฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 10,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม สัมมนำ ของ
พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง ตลอดจนผู้ท่ี
ผู้บริหำรท้องถ่ินส่ังให้ไปปฏิบัติรำชกำร
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
  2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 
2557
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)
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รวม
จ ำนวน

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง
ส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน ดังน้ี
ก. ประเภทวัสดุคงทน  
     -  ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติ
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเม่ือน ำไปใช้งำนแล้วเกิด
ควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิม
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ  ดังน้ี หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนำด
เล็ก เคร่ืองเจำะกระดำษขนำดเล็ก ท่ีเย็บกระดำษขนำดเล็ก 
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้ำอ้ีพลำสติก ตรำยำง ท่ีถูพ้ืน 
ตะแกรงวำงเอกสำร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดำษ เคร่ือง
เย็บกระดำษ กุญแจ ภำพเขียน แผนท่ี พระบรมยำลักษณ์ 
แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยช่ือส ำนักงำน หรือหน่วยงำน หรือ
แผ่นป้ำยต่ำงๆ มู่ล่ี ม่ำนปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) 
นำฬิกำต้ังหรือแขวน พระพุทธรูปจ ำลอง กระเป๋ำ ตำช่ังขนำด
เล็ก ผ้ำใบติดต้ังในส ำนักงำน ผ้ำใบเต็นท์ขนำดใหญ่ ตู้ยำ
สำมัญประจ ำบ้ำน แผงกันห้องแบบร้ือถอนได้ (Partition) 
ฯลฯข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี กระดำษ หมึก ดินสอ 
ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด เทปกำว ลวดเย็บกระดำษ 
กำว สมุด ซองเอกสำร ตลับผงหมึก น้ ำหมึกปรินท์ เทป พี วี 
ซี แบบใส  น้ ำยำลบกระดำษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บ
กระดำษ เข็มหมุด กระดำษคำร์บอน กระดำษไข แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ์ ผ้ำส ำลี ธงชำติ 
ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จำกกำรซ้ือ ของใช้ในกำรบรรจุหีบห่อ น้ ำมัน ไข 
ข้ีผ้ึง น้ ำด่ืมส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน พวงมำลัย 
พวงมำลำ พำนพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ  

ค่าวัสดุ 262,500 บาท
วัสดุส ำนักงำน 50,000 บำท
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จ ำนวน 30,000 บำท

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี  ผงซักฟอก สบู่ น้ ำยำ
ดับกล่ิน แปรง ไม้กวำด เข่ง มุ้ง ผ้ำปูท่ีนอน ปลอกหมอน 
หมอน ผ้ำห่ม ผ้ำปูโต๊ะ น้ ำจืดท่ีซ้ือจำกเอกชน หัวดูดตะกอน
สระว่ำยน้ ำ อำหำรเสริม (นม) วัสดุประกอบอำหำร อำหำร
ส ำเร็จรูป ฯลฯ 

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำ
ซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติ
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ดังน้ี
ก. ประเภทวัสดุคงทน  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเม่ือน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำม
ช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ  ดังน้ี  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว 
กรอบรูป มีด ถัง ถำด แก้วน้ ำ จำนรอง ถ้วยชำม ช้อนส้อม 
กระจกเงำ โอ่งน้ ำ ท่ีนอน กระโถน เตำไฟฟ้ำ เตำน้ ำมัน เตำ
รีด เคร่ืองบดอำหำร เคร่ืองตีไข่ไฟฟ้ำ เคร่ืองป้ิงขนมปัง 
กระทะไฟฟ้ำ รวมถึง หม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ กระติกน้ ำร้อน 
กระติกน้ ำแข็ง ถังแก๊ส เตำ ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สำยยำง
ฉีดน้ ำ ถังขยะแบบขำต้ัง ถังขยะแบบล้อลำก อ่ำงล้ำงจำน ถัง
น้ ำ ฯลฯ

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
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จ ำนวน
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รำยจ่ำยเพ่ือให้
ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือ
เปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ
ยำนพำหนะและขนส่ง ดังน้ี
ก. ประเภทวัสดุคงทน  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเม่ือน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำม
ช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังน้ี  ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจ
ปำกตำย กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ล็อค
พวงมำลัย ฯลฯ

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 50,000 บำท

ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี ยำงรถยนต์ น้ ำมัน
เบรก น๊อตและสกรู สำยไมล์ เพลำ ฟิล์มกรองแสง น้ ำกล่ัน 
ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส ำหรับ
กำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดังน้ี เบำะ
รถยนต์ เคร่ืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช 
พวงมำลัย สำยพำนใบพัด หม้อน้ ำ หัวเทียนแบตเตอร่ี จำน
จ่ำย ล้อ ถังน้ ำมัน ไฟหน้ำ ไฟเบรก อำนจักรยำน ตลับ
ลูกปืน กระจกมองข้ำงรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย 
สำยไฮรดรอลิค ฯลฯ

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)



- 167 -

จ ำนวน 80,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน รำยจ่ำยเพ่ือให้
ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือ
เปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ
เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  ดังน้ี
ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี  แก๊สหุงต้ม น้ ำมัน
เช้ือเพลิง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเตำ 
น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเคร่ือง ถ่ำน ก๊ำซ น้ ำมันเกียร์ 
น้ ำมันหล่อล่ืน ฯลฯ

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)   ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)   หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0808.2/ว 1358 ลงวันท่ี 7 พฤษภำคม 2563
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  4)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
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ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี พู่กัน สี กระดำษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมร่ีกำร์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง
หรือภำพ (ภำพยนตร์,วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขำวด ำท่ี
ได้จำกกำรล้ำง อัดขยำย ภำพถ่ำยดำวเทียม เอกสำรเผยแพร่
ผลกำรด ำเนินงำน ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ รำยจ่ำยเพ่ือให้
ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือ
เปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ
โฆษณำและเผยแพร่ ดังน้ี
ก. ประเภทวัสดุคงทน  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเม่ือน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำม
ช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังน้ี ขำต้ังกล้อง    ขำต้ังเขียนภำพ 
กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภำพยนตร์ เคร่ืองกรอเทป เลนส์ซูม 
กระเป๋ำใส่กล้องถ่ำยรูป ป้ำยไฟแจ้งเตือนแบบล้อลำก ป้ำย
ประชำสัมพันธ์ ฯลฯ
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ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,   Compact 
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล 
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge 
Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดำษต่อเน่ือง สำยเคเบิล ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส ำหรับ
กำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดังน้ี หน่วย
ประมวลผล ฮำร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟแผ่นกรองแสง แผง
แป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main 
Board) เมมโมร่ีซิป (MeMory Chip)  เช่น Ram

วัสดุคอมพิวเตอร์ 42,500 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง
ส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ
คอมพิวเตอร์  ดังน้ี
ก. ประเภทวัสดุคงทน  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเม่ือน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำม
ช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ  ดังน้ี แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล ฯลฯ

คัตซีทฟีตเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมำส์(Mouse)  
พรินเตอร์สวิตช่ิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เคร่ือง
กระจำยสัญญำณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound 
Card) เป็นต้น เคร่ืองอ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบต่ำงๆ เช่น 
แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮำร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบ
ซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เรำ
เตอร์ (Router) ฯลฯ
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำงท่ีได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร หรือวันหยุดรำชกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบ
แทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมำก 
ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกำยน 2559 
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรต่ำง  ๆดังน้ี ค่ำ
ถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำธรรมเนียม
ต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำร ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก หรือค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรอ่ืนๆ ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันท่ี 10 กรกฎำคม 2563

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 100,000 บำท

ค่าใช้สอย 710,000 บาท

ค่าตอบแทน 100,000 บาท
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 100,000 บำท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 2,586,000 บาท
งบด าเนินงาน 1,066,000 บาท
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  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564 
  4)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

 3)  พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560
  4)  พระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
  5)  ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เร่ือง ช่ือและอำกำร
ส ำคัญของโรคติดต่อท่ีต้องเฝ้ำระวัง พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 
270 ล ำดับท่ี 22
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

โครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ ำและ
โรคระบำดท่ีพบบ่อย

300,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ ำและโรคระบำดท่ีพบบ่อย อำทิ
เช่น โรคฝีดำษลิง โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (covid-19) 
โรคไข้เลือดออก อุจจำระร่วงอำหำรเป็นพิษ ไข้หวัดใหญ่ด ำ
แดง มือเท้ำปำก อีโบล่ำ ซิก้ำ เป็นต้น โดยมีค่ำใช้จ่ำย 
ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม ค่ำวัสดุ เคร่ืองเขียน 
และอุปกรณ์ค่ำพิมพ์เอกสำรและส่ิงพิมพ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ทำง
กำรแพทย์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็นในกำรจัดท ำโครงกำร
ดังกล่ำว ฯลฯ
- เป็นไประเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562
  2)  พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย
อ ำนำจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
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 3)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561
  4)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0810.5/ว 4052 ลงวันท่ี 14 ธันวำคม 2561
  5)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0808.2/ว 827 ลงวันท่ี 1 มีนำคม 2562
  6)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0819.3/ว 19 ลงวันท่ี 3 มกรำคม 2563
  7)  ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เร่ือง ช่ือและอำกำร
ส ำคัญของโรคติดต่อท่ีต้องเฝ้ำระวัง พ.ศ.2559
  8)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 08140.5/
ว 0120 ลงวันท่ี 12 มกรำคม 2560
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 
268 ล ำดับท่ี 19
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

โครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำมพระ
ปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำฟ้ำ
จุฬำภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรีกรมพระศรีสวำงควัฒนวร
ขัตติยรำชนำรีฯ

250,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน
ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระน้องนำงเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ
วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติย
รำชนำรี เช่น ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำวิทยำกร 
ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรจัดหำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 
เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และวัสดุวิทยำศำสตร์ อ่ืน ตลอดถึง
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดสวัสดิภำพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0810.5/ว 1042 ลงวันท่ี 10 เมษำยน 2561
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รวม
จ ำนวน

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ เช่น เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองพิมพ์ส ำหรับคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอำกำศ 
เคร่ืองโทรศัพท์ เคร่ืองโทรสำร กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) อำคำรสถำนท่ี ถนน ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 50,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รำยจ่ำยเพ่ือให้
ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือ
เปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ
ยำนพำหนะและขนส่ง ดังน้ี
ก. ประเภทวัสดุคงทน  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเม่ือน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำม
ช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังน้ี  ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจ
ปำกตำย กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ล็อค
พวงมำลัย ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี ยำงรถยนต์ น้ ำมัน
เบรก น๊อตและสกรู สำยไมล์ เพลำ ฟิล์มกรองแสง น้ ำกล่ัน 
ฯลฯ

ค่าวัสดุ 256,000 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 60,000 บำท
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ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส ำหรับ
กำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดังน้ี เบำะ
รถยนต์ เคร่ืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช 
พวงมำลัย สำยพำนใบพัด หม้อน้ ำ หัวเทียนแบตเตอร่ี จำน
จ่ำย ล้อ ถังน้ ำมัน ไฟหน้ำ ไฟเบรก อำนจักรยำน ตลับ
ลูกปืน กระจกมองข้ำงรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย 
สำยไฮรดรอลิค ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 140,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน รำยจ่ำยเพ่ือให้
ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือ
เปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ
เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ดังน้ี
ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี แก๊สหุงต้ม น้ ำมัน
เช้ือเพลิง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเตำ 
น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเคร่ือง ถ่ำน ก๊ำซ น้ ำมันเกียร์ 
น้ ำมันหล่อล่ืน ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0808.2/ว 1358 ลงวันท่ี 7 พฤษภำคม 2563
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 3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  4)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง 
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป ในระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม  ดังน้ี 
ทรำยอะเบท ส ำลี และผันพันแผล ยำและเวชภัณฑ์
แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ ำยำต่ำงๆ สำยยำง ลูก
ยำง หน้ำกำกอนำมัย กระดำษกรอง จุกต่ำง ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 46,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ รำยจ่ำย
เพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร 
หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป 
หรือเปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ
วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ ดังน้ี
ก. ประเภทวัสดุคงทน 
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะคงทน แต่ตำมปกติ
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเม่ือน ำไปใช้งำนแล้วเกิด
ควำมช ำรุดเสียหำย
ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิม หรือซ่อมซมแล้วไม่
คุ้มค่ำ ดังน้ี ชุดเคร่ืองมือผ่ำตัด ท่ีวำงกรวยแก้ว กระบอกตวง 
เบ้ำหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหำมคนไข้ คีมถอนฟัน 
เคร่ืองวัดน้ ำฝน เคร่ืองวัดอุณหภูมิ เคร่ืองน่ึง เคร่ืองมือ
วิทยำศำสตร์ ฯลฯ
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ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี วุฒิบัตร อปพร. บัตร
ประจ ำ อปพร. เข็มเคร่ืองหมำย อปพร. ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0808.2/ว 2061 ลงวันท่ี 29 มีนำคม 2562
  3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 20,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเคร่ืองแต่งกำย  รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง
ส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ เคร่ืองแต่ง
กำย ดังน้ี
ก. ประเภทวัสดุคงทน  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเม่ือน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำม
ช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังน้ี เคร่ืองแบบ/ชุดปฏิบัติงำน เส้ือ 
กำงเกง ผ้ำ เคร่ืองหมำยต่ำงๆ ถุงเท้ำ/ถุงมือรองเท้ำ เข็มขัด 
หมวก ผ้ำผูกคอ เส้ือสะท้อนแสง เส้ือชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึง
ชนิดกันไฟ (ไม่รวมถังออกซิเจน) ชุดประดำน้ ำ (ไม่รวมถัง
ออกซิเจน) เคร่ืองแต่งกำยส ำหรับงำนกวำดถนน/ล้ำงท่อใส่
สำรเคมี เคร่ืองแต่งกำยของผู้ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำล/
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ชุดนำฏศิลป์ ชุดดุริยำงค์ ฯลฯ
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- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปทุมธำนี 
เพ่ือโครงกำรท ำหมันสุนัขและแมว
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2565 หน้ำ 6 ล ำดับท่ี 3 
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
อุดหนุนส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปทุมธำนี เพ่ือโครงกำรท ำหมัน
สุนัขและแมว

200,000 บำท

อุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสำม เพ่ือโครงกำร 
ก่อสร้ำงสถำนสงเครำะห์ แก้ไขปัญหำสัตว์เร่ร่อน

1,000,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลอง
สำม เพ่ือโครงกำรก่อสร้ำงสถำนสงเครำะห์แก้ไขปัญหำสัตว์
เร่ร่อน
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดสวัสดิภำพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2563
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2565 หน้ำ 5 ล ำดับท่ี 1
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

เงินอุดหนุน 1,520,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบเงินอุดหนุน 1,520,000 บาท
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จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวน
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ให้แก่
พนักงำนส่วนต ำบล ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 
12 เดือน
- เป็นไประเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี 
  1)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138  ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558  
(กองสวัสดิกำรสังคม)

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,724,000 บาท
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 1,250,000 บำท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 3,003,000 บาท

งบบุคลากร 2,724,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข

320,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข  
จ ำนวน 16 หมู่บ้ำน ให้กับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 
1-16 ต ำบลคลองห้ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
หมู่บ้ำนละ 20,000 บำท
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
279 ล ำดับท่ี 40 
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำงท่ัวไป ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง  
3 ปี จ ำนวน 12 เดือน
- เป็นไประเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี 
  1)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138  ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558
  3)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.3/ว 1372 ลงวันท่ี 1 กรกฎำคม 2558
(กองสวัสดิกำรสังคม)

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน และเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำง ให้แก่ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำง
ท่ัวไป จ ำนวน 7 อัตรำ ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 
จ ำนวน 12 เดือน
- เป็นไประเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี 
  1)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138  ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558
(กองสวัสดิกำรสังคม)

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 52,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล 
ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน 
- เป็นไประเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี 
  1)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138  ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558
  3)  ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เร่ือง 
มำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำก
เงินเดือนของพนักงำนส่วนต ำบล พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 18 
มกรำคม 2564
(กองสวัสดิกำรสังคม)

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,380,000 บำท

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
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รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ 10,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วน
ต ำบล ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร
เก่ียวกับกำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2563
  2)  หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 
257 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2559
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันท่ี 9 สิงหำคม 2559
(กองสวัสดิกำรสังคม)

ลูกจ้ำงประจ ำ

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนส่วนต ำบล ซ่ึงมีสิทธิ
ได้รับตำมระเบียบฯ ของทำงรำชกำร
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันท่ี 12 ตุลำคม 2559 
(กองสวัสดิกำรสังคม)

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำงท่ีได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร หรือวันหยุดรำชกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบ
แทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมำก 
ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกำยน 2559 
(กองสวัสดิกำรสังคม)

ค่ำเช่ำบ้ำน 54,000 บำท

ค่าตอบแทน 69,000 บาท
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

งบด าเนินงาน 279,000 บาท
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวนรำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 10,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
เช่น ค่ำอำหำร ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร 
ค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวเน่ืองในกำรเล้ียงรับรองรวมท้ังค่ำบริกำร 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนซ่ึงจ ำเป็นต้องจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองเพ่ือ
เป็นกำรรับรองในกำรต้อนรับบุคคลท่ีมำนิเทศงำน ตรวจ
งำน หรือเย่ียมชม หรือมำทัศนศึกษำดูงำน และเจ้ำหน้ำท่ีท่ี
เก่ียวข้องซ่ึงร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล และค่ำเล้ียง
รับรองในกำรประชุมสภำท้องถ่ิน หรือคณะกรรมกำร หรือ
อนุกรรมกำร ท่ีได้รับแต่งต้ังตำมระเบียบ หรือหนังสือส่ังกำร
ของกระทรวงมหำดไทย หรือกำรประชุมระหว่ำงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินกับรัฐวิสำหกิจ หรือเอกชน ได้แก่ 
ค่ำอำหำร เคร่ืองด่ืมต่ำง ๆ เคร่ืองด่ืมต่ำง ๆ เคร่ืองใช้ในกำร
เล้ียงรับรองและค่ำบริกำรอ่ืน ๆ ซ่ึงจ ำเป็นต้องจ่ำยเก่ียวกับ
กำรเล้ียงรับรองในกำรประชุม รวมถึงผู้เข้ำร่วมประชุมอ่ืน ๆ 
และเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเก่ียวข้อง

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 20,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรต่ำง  ๆดังน้ี ค่ำ
ถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำธรรมเนียม
ต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำร ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก หรือค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรอ่ืนๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันท่ี 10 กรกฎำคม 2563 
  3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564 
  4)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองสวัสดิกำรสังคม)

ค่าใช้สอย 90,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
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จ ำนวนค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน
รำชอำณำจักร และนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบ้ียเล้ียง
เดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำ
อำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้
สนำมบิน ท่ีจ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของพนักงำน
สวนต ำบล และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับ
อนุญำต หรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพ่ือประชุม 
ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือไปติดต่อรำชกำร 
ตลอดจนผู้ท่ีผู้บริหำรท้องถ่ินส่ังให้ไปปฏิบัติรำชกำร
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
  2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2557
(กองสวัสดิกำรสังคม)

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563
(กองสวัสดิกำรสังคม)

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
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จ ำนวน

จ ำนวน

10,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม สัมมนำ ของ
พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง ตลอดจนผู้ท่ี
ผู้บริหำรท้องถ่ินส่ังให้ไปปฏิบัติรำชกำร
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
  2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 
2557
(กองสวัสดิกำรสังคม)

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 30,000 บำท

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ เช่น เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองพิมพ์ส ำหรับคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอำกำศ 
เคร่ืองโทรศัพท์ เคร่ืองโทรสำร กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) อำคำรสถำนท่ี ถนนฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองสวัสดิกำรสังคม)
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รวม
จ ำนวน

ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี กระดำษ หมึก ดินสอ 
ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด เทปกำว ลวดเย็บกระดำษ 
กำว สมุด ซองเอกสำร ตลับผงหมึก น้ ำหมึกปรินท์ เทป พี วี 
ซี แบบใส  น้ ำยำลบกระดำษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บ
กระดำษ เข็มหมุด กระดำษคำร์บอน กระดำษไข แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ์ ผ้ำส ำลี ธงชำติ 
ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จำกกำรซ้ือ ของใช้ในกำรบรรจุหีบห่อ น้ ำมัน ไข 
ข้ีผ้ึง น้ ำด่ืมส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน พวงมำลัย 
พวงมำลำ พำนพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ

ค่าวัสดุ 120,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 30,000 บำท

ตู้ยำสำมัญประจ ำบ้ำน แผงกันห้องแบบร้ือถอนได้ 
(Partition) ฯลฯ

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง
ส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน ดังน้ี
ก. ประเภทวัสดุคงทน  
     -  ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติ
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเม่ือน ำไปใช้งำนแล้วเกิด
ควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิม
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ  ดังน้ี หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนำด
เล็ก เคร่ืองเจำะกระดำษขนำดเล็ก ท่ีเย็บกระดำษขนำดเล็ก 
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้ำอ้ีพลำสติก ตรำยำง ท่ีถูพ้ืน 
ตะแกรงวำงเอกสำร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดำษ เคร่ือง
เย็บกระดำษ กุญแจ ภำพเขียน แผนท่ี พระบรมฉำยำลักษณ์ 
แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยช่ือส ำนักงำน หรือหน่วยงำน หรือ
แผ่นป้ำยต่ำงๆ มู่ล่ี ม่ำนปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) 
นำฬิกำต้ังหรือแขวน พระพุทธรูปจ ำลอง กระเป๋ำ ตำช่ังขนำด
เล็ก ผ้ำใบติดต้ังในส ำนักงำน ผ้ำใบเต็นท์ขนำดใหญ่
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จ ำนวน
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รำยจ่ำยเพ่ือให้
ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือ
เปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ
ยำนพำหนะและขนส่ง ดังน้ี
ก. ประเภทวัสดุคงทน  
     -  ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติ
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเม่ือน ำไปใช้งำนแล้วเกิด
ควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิม
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังน้ี  ไขควง ประแจ แม่แรง 
กุญแจปำกตำย กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ 
ล็อคพวงมำลัย ฯลฯ

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 20,000 บำท

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองสวัสดิกำรสังคม)

ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี ยำงรถยนต์ น้ ำมัน
เบรก น๊อตและสกรู สำยไมล์ เพลำ ฟิล์มกรองแสง น้ ำกล่ัน 
ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส ำหรับ
กำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดังน้ี เบำะ
รถยนต์ เคร่ืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช 
พวงมำลัย สำยพำนใบพัด หม้อน้ ำ หัวเทียนแบตเตอร่ี จำน
จ่ำย ล้อ ถังน้ ำมัน ไฟหน้ำ ไฟเบรก อำนจักรยำน ตลับ
ลูกปืน กระจกมองข้ำงรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย 
สำยไฮรดรอลิค ฯลฯ
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จ ำนวน
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน รำยจ่ำยเพ่ือให้
ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือ
เปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ
เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  ดังน้ี
ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี  แก๊สหุงต้ม น้ ำมัน
เช้ือเพลิง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเตำ 
น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเคร่ือง ถ่ำน ก๊ำซ น้ ำมันเกียร์ 
น้ ำมันหล่อล่ืน ฯลฯ

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 40,000 บำท

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองสวัสดิกำรสังคม)

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0808.2/ว 1358 ลงวันท่ี 7 พฤษภำคม 2563  
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองสวัสดิกำรสังคม)



- 187 -

จ ำนวน
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง
ส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน  
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังน้ี
ก. ประเภทวัสดุคงทน  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเม่ือน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำม
ช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ  ดังน้ี แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล ฯลฯ

ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact 
Disc,  Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล 
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge 
Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดำษต่อเน่ือง สำยเคเบิล ฯลฯ  
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส ำหรับ
กำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดังน้ี หน่วย
ประมวลผล ฮำร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟแผ่นกรองแสง แผง
แป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main 
Board) เมมโมร่ีซิป (MeMory Chip) เช่น Ram

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บำท

คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมำส์ (Mouse) 
พรินเตอร์สวิตช่ิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เคร่ือง
กระจำยสัญญำณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card,   
Sound Card) เป็นต้น เคร่ืองอ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่ำงๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮำร์ดดิสต์ (Hard 
Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) 
เป็นต้น เรำเตอร์ (Router) ฯลฯ
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวนโครงกำรส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยำวชนต ำบลคลองห้ำ 10,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมสภำเด็กและเยำวชน เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 
ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ฯลฯ ท่ีเก่ียวข้อง
และจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้ำ 
262 ล ำดับท่ี 8
(กองสวัสดิกำรสังคม)

30,000 บาท
งบด าเนินงาน 30,000 บาท

ค่าใช้สอย 30,000 บาท

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองสวัสดิกำรสังคม)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
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จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิต

10,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรช่วยเหลือ
ประชำชนด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือ
ช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562
  2)  ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562

โครงกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ คนพิกำร เด็ก สตรี 
ผู้ด้อยโอกำส

10,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริม
คุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ คนพิกำร เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกำส เช่น 
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำร
ว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 
ๆ ฯลฯ ท่ีเก่ียวข้องและจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของ เจ้ำหน้ำท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - พ.ศ 2570) 
หน้ำ 262 ล ำดับท่ี 5
(กองสวัสดิกำรสังคม)

  3)  ระเบียบกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของ
มนุษย์ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินอุดหนุนเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหำทำงสังคมกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2564
 4)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/
ว 6768 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกำยน 2560
  5)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/
ว 3526 ลงวันท่ี 13 มิถุนำยน 2562
- ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้ำ 262 
ล ำดับท่ี 9
(กองสวัสดิกำรสังคม)
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน และเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำง ให้แก่ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำง
ท่ัวไป ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน
- เป็นไประเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี 
  1)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138  ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ และเงินปรับปรุงค่ำจ้ำง
ของลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 1 รำย ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 
3 ปี จ ำนวน 12 เดือน
- เป็นไประเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี 
  1)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138  ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558
  3)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0809.2/ว 2683 ลงวันท่ี 15 ธันวำคม 2558
  4)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0809.3/ว 8 ลงวันท่ี 17 เมษำยน 2561
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 3,640,560 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,984,620 บาท
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 293,400 บำท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 9,843,930 บาท

งบบุคลากร 4,984,620 บาท
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จ ำนวน
- แยกเป็น
  (1)  เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำว จ ำนวน  336,660 บำท
        - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของ
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำงท่ัวไป ตำมกรอบแผน
อัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน
        - เป็นไประเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี 
        1)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
        2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558
        3)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.3/ว 1372 ลงวันท่ี 1 กรกฎำคม 2558
  (2)  เงินเพ่ิมค่ำตอบแทนส ำหรับพนักงำนจ้ำงผู้ปฏิบัติงำนท่ี
มีลักษณะเป็นกำรเส่ียงภัยต่อสุขภำพ  จ ำนวน  714,000 บำท
        - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำตอบแทนส ำหรับพนักงำนจ้ำง
ผู้ปฏิบัติงำนท่ีมีลักษณะเป็นกำรเส่ียงภัยต่อสุขภำพ ตำม
กรอบอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน
        - เป็นไประเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี 
          1)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
          2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี 
มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558
          3)  ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล
จังหวัดปทุมธำนี เร่ือง มำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับเงินเพ่ิม
ส ำหรับพนักงำนจ้ำงผู้ปฏิบัติงำนท่ีมีลักษณะเป็นกำรเส่ียงภัย
ต่อสุขภำพ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกำยน 2564
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 1,050,660 บำท
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รวม
รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวนรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 1,750,000 บำท
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรต่ำง  ๆดังน้ี ค่ำ
ถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำธรรมเนียม
ต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำร ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก หรือค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรอ่ืนๆ ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันท่ี 10 กรกฎำคม 2563 
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564 
  4)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ค่าใช้สอย 2,762,810 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 230,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติรำชกำรนอกเวลำ
รำชกำร 
ให้แก่ พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และ
พนักงำนจ้ำงท่ัวไป สังกัดกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
ท่ีมำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรและวันหยุดรำชกำร ซ่ึงเป็น
งำนเร่งด่วน นอกเวลำรำชกำรปกติ 
หรืองำนท่ีไม่อำจท ำในเวลำรำชกำรได้ ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบ
แทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมำก 
ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกำยน 2559 
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

งบด าเนินงาน 4,647,810 บาท
ค่าตอบแทน 230,000 บาท
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จ ำนวน

จ ำนวน
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจังหวัดสะอำด 
โดยมีค่ำใช้จ่ำย ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรใช้และ
กำรตกแต่งสถำนท่ีจัดงำน ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดงำน ค่ำ
วัสดุ อุปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำป้ำย 
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็นในกำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562
  2)  พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549
  3)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
-  เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
295 ล ำดับท่ี 10
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจ้ำงเหมำก ำจัดวัชพืชใน
แหล่งน้ ำสำธำรณะและท่ีสำธำรณะ ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรใช้
จ่ำยในกำรก ำจัดวัชพืช และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็นในกำรจัดท ำ
โครงกำรดังกล่ำว
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562
  2)  พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
292 ล ำดับท่ี 2
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

โครงกำรจังหวัดสะอำด 25,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรก ำจัดวัชพืชแหล่งน้ ำสำธำรณะและพ้ืนท่ีสำธำรณะ 237,810 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมจัดกำรขยะโดย
ชุมชน ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม ค่ำวัสดุ 
เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ค่ำพิมพ์เอกสำรและส่ิงพิมพ์ ฯลฯ 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ท่ีจ ำเป็นในกำรจัดท ำโครงกำรดังกล่ำว
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562
  2)  พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย
อ ำนำจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549
  3)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 
2557
-  เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
293 ล ำดับท่ี 7 
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร ปรับปรุงภูมิทัศน์รักษำ
ควำมสะอำด 
และรักษำคุณภำพน้ ำ ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรใช้จ่ำยในกำรซ้ือ
หรือจ้ำงด ำเนินงำน กิจกรรมต่ำงๆ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ี
จ ำเป็นในกำรจัดท ำโครงกำรดังกล่ำว ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
   1)  พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562
  2)  พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549
  3)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
292 ล ำดับท่ี 2 
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

โครงกำรส่งเสริมจัดกำรขยะโดยชุมชน 30,000 บำท

โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์รักษำควำมสะอำด และรักษำ
คุณภำพน้ ำแหล่งน้ ำสำธำรณะ

20,000 บำท
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จ ำนวน

รวม
จ ำนวนวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 200,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำ
ซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติ
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำน
งำนครัว  ดังน้ี
ก. ประเภทวัสดุคงทน  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเม่ือน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำม
ช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังน้ี หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว 
กรอบรูป มีด ถัง ถำด แก้วน้ ำ จำนรอง ถ้วยชำม ช้อนส้อม 
กระจกเงำ โอ่งน้ ำ ท่ีนอน กระโถน เตำไฟฟ้ำ เตำน้ ำมัน เตำ
รีด เคร่ืองบดอำหำร เคร่ืองตีไข่ไฟฟ้ำ เคร่ืองป้ิงขนมปัง 
กระทะไฟฟ้ำ รวมถึง หม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ กระติกน้ ำร้อน 
กระติกน้ ำแข็ง ถังแก๊ส เตำ ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สำยยำง
ฉีดน้ ำ ถังขยะแบบขำต้ัง ถังขยะแบบล้อลำก อ่ำงล้ำงจำน ถัง
น้ ำฯลฯ

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ เช่น เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองพิมพ์ส ำหรับคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอำกำศ 
เคร่ืองโทรศัพท์ เคร่ืองโทรสำร กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) อำคำรสถำนท่ี ถนน ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ค่าวัสดุ 1,650,000 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 700,000 บำท
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จ ำนวนวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 200,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รำยจ่ำยเพ่ือให้
ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือ
เปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ
ยำนพำหนะและขนส่ง ดังน้ี
ก. ประเภทวัสดุคงทน  
     -  ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติ
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเม่ือน ำไปใช้งำนแล้วเกิด
ควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิม
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังน้ี  ไขควง ประแจ แม่แรง 
กุญแจปำกตำย กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ 
ล็อคพวงมำลัย ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี ยำงรถยนต์ น้ ำมัน
เบรก น๊อตและสกรู สำยไมล์ เพลำ ฟิล์มกรองแสง น้ ำกล่ัน 
ฯลฯ

ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี  ผงซักฟอก สบู่ น้ ำยำ
ดับกล่ิน แปรง ไม้กวำด เข่ง มุ้ง ผ้ำปูท่ีนอน ปลอกหมอน 
หมอน ผ้ำห่ม ผ้ำปูโต๊ะ น้ ำจืดท่ีซ้ือจำกเอกชน หัวดูดตะกอน
สระว่ำยน้ ำ อำหำรเสริม (นม) วัสดุประกอบอำหำร อำหำร
ส ำเร็จรูป ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)
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จ ำนวนวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน รำยจ่ำยเพ่ือให้
ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือ
เปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ
เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ดังน้ี
ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี แก๊สหุงต้ม น้ ำมัน
เช้ือเพลิง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเตำ 
น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเคร่ือง ถ่ำน ก๊ำซ น้ ำมันเกียร์ 
น้ ำมันหล่อล่ืน ฯลฯ

ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส ำหรับ
กำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดังน้ี เบำะ
รถยนต์ เคร่ืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช 
พวงมำลัย สำยพำนใบพัด หม้อน้ ำ หัวเทียนแบตเตอร่ี จำน
จ่ำย ล้อ ถังน้ ำมัน ไฟหน้ำ ไฟเบรก อำนจักรยำน ตลับ
ลูกปืน กระจกมองข้ำงรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย 
สำยไฮรดรอลิค ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0808.2/ว 1358 ลงวันท่ี 7 พฤษภำคม 2563
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จ ำนวนวัสดุกำรเกษตร 200,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร ประเภทต่ำงๆ 
ดังต่อไปน้ี
ก. ประเภทวัสดุคงทน 
     - ได้แก่ เคียว สปริงเกอร์ จอบหมุด จำนพรวน  ผำน
ไถกระะทะ ครำดซ่ีพรวนดินระหว่ำงแถว เคร่ืองดักแมลง 
ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน (ส ำเร็จรูป) กระชัง มีดตัดต้นไม้ 
ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง 
     - ได้แก่  ปุ๋ย ยำป้องกันและก ำจัดศัตรูพืช อำหำรสัตว์ 
พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ ำ น้ ำเช้ือพันธุ์สัตว์ วัสดุ
เพำะช ำ อุปกรณ์ในกำรขยำยพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้ำใบ
หรือผ้ำพลำสติก หน้ำกำกป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ
ค.  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
      - ได้แก่ หัวกะโหลกดูดน้ ำ ฯลฯ

  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  4)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
   1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)
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จ ำนวน

ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี วุฒิบัตร อปพร. บัตร
ประจ ำ อปพร. เข็มเคร่ืองหมำย อปพร. ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0808.2/ว 2061 ลงวันท่ี 29 มีนำคม 2562
  3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 50,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเคร่ืองแต่งกำย  รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง
ส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน  
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเคร่ืองแต่งกำย ดังน้ี
ก. ประเภทวัสดุคงทน  
     -  ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติ
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเม่ือน ำไปใช้งำนแล้วเกิด
ควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิม
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังน้ี 
เคร่ืองแบบ/ชุดปฏิบัติงำน เส้ือ กำงเกง ผ้ำ เคร่ืองหมำย
ต่ำงๆ ถุงเท้ำ/ถุงมือ รองเท้ำ เข็มขัด หมวก ผ้ำผูกคอ เส้ือ
สะท้อนแสง เส้ือชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไม่รวม
ถังออกซิเจน) ชุดประดำน้ ำ (ไม่รวมถังออกซิเจน) เคร่ืองแต่ง
กำยส ำหรับงำนกวำดถนน/ล้ำงท่อใส่สำรเคมี เคร่ืองแต่งกำย
ของผู้ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำล/ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ชุด
นำฏศิลป์ ชุดดุริยำงค์ ฯลฯ
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รวม
จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพ่นยำ แบบใช้แรงดันของเหลว 
ชนิดต้ังพ้ืน ขนำด 3.5 แรงม้ำ จ ำนวน 1 เคร่ือง มี
คุณลักษณะ ดังน้ี
  (1)  เป็นเคร่ืองยนต์เบนซิน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3.5 แรงม้ำ
  (2)  เป็นเคร่ืองพ่นยำ มีขนำดท่อไม่น้อยกว่ำ 1 น้ิว (8 หุน)
  (3)  มีอุปกรณ์พร้อมใช้งำน
  (ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์กองมำตรฐำน
งบประมำณ 1 ส ำนักงบประมำณ ธันวำคม 2564)
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  พระรำชบัญญัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้ำท่ี 400 ล ำดับท่ี 4 
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ครุภัณฑ์กำรเกษตร
เคร่ืองพ่นยำ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดต้ังพ้ืน 11,500 บำท

งบลงทุน 211,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 211,500 บาท

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 5,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม เช่น 
ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึง
อินเทอร์เน็ตกำร์ด และค่ำส่ือสำร อ่ืนๆ เช่น ค่ำเคเบ้ิลทีวี ค่ำ
เช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม เป็นต้น รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้
ใช้บริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับกำรใช้
บริกำร ค่ำต่อสัญญำณจีพีเอส (1 คร้ังต่อปี)ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิก
จ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0808.2/ว 3035 ลงวันท่ี 30 กันยำยน 2563
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ค่าสาธารณูปโภค 5,000 บาท

ขนำด 3.5 แรงม้ำ
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จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวนโครงกำรกำรศึกษำเพ่ือต่อต้ำนกำรใช้ยำเสพติดในเด็กนักเรียน 
(D.A.R.E.ประเทศไทย)

60,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรศึกษำเพ่ือต่อต้ำนกำรใช้
ยำเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย) ช้ัน
ประถมศึกษำของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีต ำบลคลองห้ำ โดยมี
ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำวิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
  2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 
2557
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0810.6/ว 3188 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2562
  4)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/
ว 7467 ลงวันท่ี 14 ธันวำคม 2563

ค่าใช้สอย 210,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 210,000 บาท

งบด าเนินงาน 210,000 บาท

เคร่ืองเติมอำกำศแบบกังหันตีน้ ำ 200,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองเติมอำกำศ แบบกังหันตีน้ ำ 
จ ำนวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 50,000 บำท
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  พระรำชบัญญัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
- เป็นไปแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำท่ี 404 
ล ำดับท่ี 12 
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ครุภัณฑ์อ่ืน
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จ ำนวนโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด To be 
number one ชุมชนต ำบลคลองห้ำ

100,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติด To Be Number one ชุมชน
ต ำบลคลองห้ำ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำป้ำย
โครงกำรฯ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
  2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 
2557
  3)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำร
ส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2564
  4)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0810.6/ว 3188 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2562

 5)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 1239 ลง
วันท่ี 21 กุมภำพันธ์ 2565
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
283 ล ำดับท่ี 1
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

  5)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/
ว 7467 ลงวันท่ี 14 ธันวำคม 2563
  6)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 1239 ลง
วันท่ี 21 กุมภำพันธ์ 2565
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)      
หน้ำ 283 ล ำดับท่ี 2
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)  
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 10,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำอำชีพตำมแนวทำงเศรฐกิจพอเพียง เช่น ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เคร่ืองด่ืม ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ฯลฯ ท่ี
เก่ียวข้องและจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)       
หน้ำ 302 ล ำดับท่ี 8
(กองสวัสดิกำรสังคม)

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพของชุมชน 10,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำอำชีพของชุมชน เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำตอบแทน
วิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ฯลฯ ท่ีเก่ียวข้องและ
จ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน   
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)     
หน้ำ 301 ล ำดับท่ี 4
(กองสวัสดิกำรสังคม)

โครงกำรส่งเสริมกำรพ่ึงพำตนเองตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 10,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมพ่ึงพำ
ตนเองตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง
และเคร่ืองด่ืม ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ 
ฯลฯ ท่ีเก่ียวข้องและจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)      
หน้ำ 302 ล ำดับท่ี 9
(กองสวัสดิกำรสังคม)
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จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวนโครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด 200,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรแข่งขันกีฬำ
ต้ำนยำเสพติด โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำพำหนะรับ-
ส่งนักกีฬำและพำเหรด ค่ำเงินรำงวัลส ำหรับผู้เข้ำร่วมกำร
แข่งขัน ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำถ้วยรำงวัล ค่ำตอบแทน
กรรมกำร ค่ำชุดกีฬำ ค่ำเช่ำสนำม ค่ำพิธีเปิด และอ่ืนๆ

ค่าใช้สอย 200,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 200,000 บาท

งบด าเนินงาน 200,000 บาท

โครงกำรสนับสนุนกำรขับเคล่ือนแผนชุมชนแบบบูรณำกำร 
เพ่ือน ำข้อมูลมำจัดท ำเป็นแผนพัฒนำท้องถ่ิน

20,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรกำรสนับสนุน
กำรขับเคล่ือนแผนชุมชนแบบบูรณำกำรเพ่ือน ำข้อมูลมำ
จัดท ำเป็นแผนพัฒนำท้องถ่ิน กำรประชำคม จัดท ำแผน
หมู่บ้ำน แผนพัฒนำท้องถ่ิน จัดท ำเก็บรวบรวมข้อมูล
พ้ืนฐำน กำรจัดประชุมประชำคมต่ำงๆ โดยมีค่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ค่ำเอกสำร ค่ำจัดท ำ
เล่ม ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนและ
ประสำนแผนพัฒนำพ้ืนท่ีในระดับอ ำเภอและต ำบล พ.ศ. 
2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0891.4/ว 856 ลง
วันท่ี 12 มีนำคม 2553
  3)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0810.3/ว 1921 ลงวันท่ี 16 พฤษภำคม 2562
  4)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 1239 ลง
วันท่ี 21 กุมภำพันธ์ 2565
  5)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 
2557
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2565 หน้ำ 10 ล ำดับท่ี 1
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทง 200,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดกิจกรรมวัน
ลอยกระทง โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบไปด้วย ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงตกแต่งสถำนท่ีจัดงำน ค่ำจ้ำง
กระแสไฟฟ้ำ ค่ำจ้ำงเคร่ืองขยำยเสียง ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
ค่ำถ้วยรำงวัล ค่ำเงินรำงวัลค่ำจ้ำงจัดนิทรรศกำร ค่ำอำหำร
พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่ำจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ฯลฯ

โครงกำรจัดงำนประเพณีจุดลูกหนู 250,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรประเพณีจุด
ลูกหนู โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 
ค่ำจ้ำงตกแต่งสถำนท่ีจัดงำน ค่ำจ้ำงกระแสไฟฟ้ำ ค่ำจ้ำง
เคร่ืองขยำยเสียง ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำถ้วยรำงวัล ค่ำเงิน
รำงวัลค่ำจ้ำงจัดนิทรรศกำร ค่ำอำหำรพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่ำ
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะกำร
ส่งเสริมกีฬำ และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2564
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
297 ล ำดับท่ี 3
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

ค่าใช้สอย 1,000,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 1,000,000 บาท
งบด าเนินงาน 1,000,000 บาท

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำร
ส่งเสริมกีฬำ และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2564
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 
290 ล ำดับท่ี 4
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)
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จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรจัดงำนสืบสำนประเพณีแข่งพำยเรือท้องถ่ิน 200,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดงำน
ประเพณีแข่งขันเรือพำยท้องถ่ิน โดยมีค่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงตกแต่งสถำนท่ี
จัดงำน ค่ำจ้ำงกระแสไฟฟ้ำ ค่ำจ้ำงเคร่ืองขยำยเสียง 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำถ้วยรำงวัล ค่ำเงินรำงวัลค่ำจ้ำงจัด
นิทรรศกำร ค่ำอำหำรพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่ำจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
อ่ืนๆ ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำร
ส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2564
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
298 ล ำดับท่ี 4
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

โครงกำรจัดงำนประเพณีสงกรำนต์ 300,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรประเพณี
สงกรำนต์ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงตกแต่งสถำนท่ีจัดงำน ค่ำจ้ำง
กระแสไฟฟ้ำ ค่ำจ้ำงเคร่ืองขยำยเสียง ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
ค่ำถ้วยรำงวัล ค่ำเงินรำงวัลค่ำจ้ำงจัดนิทรรศกำร ค่ำอำหำร
พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่ำจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำร
ส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2564
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
297 ล ำดับท่ี  2
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำร
ส่งเสริมกีฬำ และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2564
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
297 ล ำดับท่ี 1
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)
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จ ำนวน

จ ำนวน

 

โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยำวชน 40,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเยำวชน โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำ
ป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงตกแต่งสถำนท่ีจัดงำน ค่ำจ้ำง
กระแสไฟฟ้ำ ค่ำจ้ำงเคร่ืองขยำยเสียง ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
ค่ำถ้วยรำงวัล ค่ำเงินรำงวัลค่ำจ้ำงจัดนิทรรศกำร ค่ำอำหำร
พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่ำจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำร
ส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2564 
  2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 
พ.ศ.2557

โครงกำรถวำยเทียนพรรษำ 10,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรถวำยเทียน
พรรษำ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 
ค่ำจ้ำงตกแต่งสถำนท่ีจัดงำน ค่ำจ้ำงกระแสไฟฟ้ำ ค่ำจ้ำง
เคร่ืองขยำยเสียง ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำถ้วยรำงวัล ค่ำเงิน
รำงวัลค่ำจ้ำงจัดนิทรรศกำร ค่ำอำหำรพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่ำ
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำร
ส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2564
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
298 ล ำดับท่ี 5
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
299 ล ำดับท่ี 8 
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนส่วน
ต ำบล ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน
- เป็นไประเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี 
  1)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138  ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558
  3)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.3/ว 1372 ลงวันท่ี 1 กรกฎำคม 2558
(กองช่ำง)

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ให้แก่
พนักงำนส่วนต ำบล ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 
12 เดือน
- เป็นไประเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี 
  1)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138  ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 
(กองช่ำง)

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 20,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,725,000 บาท
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 1,400,000 บำท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 9,135,000 บาท

งบบุคลากร 4,725,000 บาท
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จ ำนวน

จ ำนวน
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ และเงินปรับปรุงค่ำจ้ำง
ของลูกจ้ำงประจ ำ ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 
12 เดือน
- เป็นไประเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี 
  1)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138  ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558
  3)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0809.2/ว 2683 ลงวันท่ี 15 ธันวำคม 2558
  4)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0809.3/ว 8 ลงวันท่ี 17 เมษำยน 2561
(กองช่ำง)

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ให้แก่ พนักงำนส่วน
ต ำบล ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน ดังน้ี 
  (1)  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง
  (2)  หัวหน้ำฝ่ำยควบคุมอำคำร
  (3)  หัวหน้ำฝ่ำยก่อสร้ำง
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี 
  1)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138  ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558
  3)  ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เร่ือง 
มำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำก
เงินเดือนของพนักงำนส่วนต ำบล พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 18 
มกรำคม 2564
(กองช่ำง)

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 350,000 บำท

เงินประจ ำต ำแหน่ง 150,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำงท่ีได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร หรือวันหยุดรำชกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบ
แทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมำก 
ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกำยน 2559
(กองช่ำง)

ค่าตอบแทน 240,000 บาท
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 40,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำงท่ัวไป ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 
ปี จ ำนวน 12 เดือน
- เป็นไประเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี 
  1)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138  ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558
  3)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.3/ ว 1372 ลงวันท่ี 1 กรกฎำคม 2558
(กองช่ำง)

งบด าเนินงาน 4,410,000 บาท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน และเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำง ให้แก่ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำง
ท่ัวไป ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  จ ำนวน 12 เดือน
- เป็นไประเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี 
  1)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138  ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558
(กองช่ำง)

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 85,000 บำท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 2,720,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ 30,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วน
ต ำบล ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร
เก่ียวกับกำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2563
  2)  หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 
257 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2559
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันท่ี 9 สิงหำคม 2559
(กองช่ำง)

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนส่วนต ำบล ซ่ึงมีสิทธิ
ได้รับตำมระเบียบฯ ของทำงรำชกำร
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันท่ี 12 ตุลำคม 2559
(กองช่ำง)

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

ค่ำเช่ำบ้ำน 170,000 บำท

ลูกจ้ำงประจ ำ

ค่าใช้สอย 1,380,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 350,000 บำท

 - เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรต่ำง  ๆดังน้ี ค่ำ
ถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำธรรมเนียม
ต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำร ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก หรือค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรอ่ืนๆ ฯลฯ
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จ ำนวนค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 15,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน
รำชอำณำจักร และนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบ้ียเล้ียง
เดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำ
อำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้
สนำมบิน ท่ีจ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของพนักงำน
สวนต ำบล และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับ
อนุญำต หรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพ่ือประชุม 
ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือไปติดต่อรำชกำร 
ตลอดจนผู้ท่ีผู้บริหำรท้องถ่ินส่ังให้ไปปฏิบัติรำชกำร
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
  2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2557
(กองช่ำง) 

 2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันท่ี 10 กรกฎำคม 2563                          3)  หนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 
พฤษภำคม 2564 
  4)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองช่ำง)

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวนวัสดุส ำนักงำน 40,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง
ส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน ดังน้ี
ก. ประเภทวัสดุคงทน  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเม่ือน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำม
ช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิม

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 1,000,000 บำท

ค่าวัสดุ 2,790,000 บาท

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 15,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม สัมมนำ ของ
พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง ตลอดจนผู้ท่ี
ผู้บริหำรท้องถ่ินส่ังให้ไปปฏิบัติรำชกำร
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
  2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 
2557
(กองช่ำง)

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ เช่น เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองพิมพ์ส ำหรับคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอำกำศ 
เคร่ืองโทรศัพท์ เคร่ืองโทรสำร กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) อำคำรสถำนท่ี ถนนฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองช่ำง)
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หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ  ดังน้ี หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนำด
เล็ก เคร่ืองเจำะกระดำษขนำดเล็ก ท่ีเย็บกระดำษขนำดเล็ก 
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้ำอ้ีพลำสติก ตรำยำง ท่ีถูพ้ืน 
ตะแกรงวำงเอกสำร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดำษ เคร่ือง
เย็บกระดำษ กุญแจ ภำพเขียน แผนท่ี พระบรมฉำยำลักษณ์ 
แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยช่ือส ำนักงำน หรือหน่วยงำน หรือ
แผ่นป้ำยต่ำงๆ มู่ล่ี ม่ำนปรับแสง (ต่อผ่ืน) พรม (ต่อผืน) 
นำฬิกำต้ังหรือแขวน พระพุทธรูปจ ำลอง กระเป๋ำ ตำช่ังขนำด
เล็ก ผ้ำใบติดต้ังในส ำนักงำน ผ้ำใบเต็นท์ขนำดใหญ่ ตู้ยำ
สำมัญประจ ำบ้ำน แผงกันห้องแบบร้ือถอนได้ (Partition) 
ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี กระดำษ หมึก ดินสอ 
ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด เทปกำว ลวดเย็บกระดำษ 
กำว สมุด ซองเอกสำร ตลับผงหมึก น้ ำหมึกปรินท์ เทป พี วี 
ซี แบบใส  น้ ำยำลบกระดำษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บ
กระดำษ เข็มหมุด กระดำษคำร์บอน กระดำษไข แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ์ ผ้ำส ำลี ธงชำติ 
ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จำกกำรซ้ือ ของใช้ในกำรบรรจุหีบห่อ น้ ำมัน ไข 
ข้ีผ้ึง น้ ำด่ืมส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน พวงมำลัย 
พวงมำลำ พำนพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองช่ำง)
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จ ำนวนวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 1,000,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง
ส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน ดังน้ี
ก. ประเภทวัสดุคงทน  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเม่ือน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำม
ช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือ 
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังน้ี ไมโครโฟน ขำต้ังไมโครโฟน หัว
แร้งไฟฟ้ำ เคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้ำ เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟ้ำ 
มำตรส ำหรับตรวจวงจรไฟฟ้ำ เคร่ืองประจุไฟ โคมไฟ โทร
โข่ง ไม้ซักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเคร่ืองส่งสัญญำณ ฯลฯ

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองช่ำง)

ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี  ฟิวส์ เทปพัน
สำยไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สำยไฟฟ้ำ ปล๊ักไฟฟ้ำ สวิตซ์ไฟฟ้ำ หลอดวิทยุ ทรำนซิตเตอร์
และช้ินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสำยอำกำศ รีซีสเตอร์ มูฟว่ิงคอยส์
คอนเดนเซอร์ ขำหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ 
สำยอำกำศ หรือเสำอำกำศส ำหรับวิทยุ เคร่ืองรับโทรทัศน์ 
จำนรับสัญญำณดำวเทียม แบตเตอร่ีโซล่ำเซลล์ กล่องรับ
สัญญำณ ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส ำหรับ
กำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดังน้ี  ดอก
ล ำโพง ฮอร์นล ำโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่ำงๆ แผง
บังคับทำงไฟ ฯลฯ



- 216 -

จ ำนวนวัสดุก่อสร้ำง 1,000,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของ
ท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำร
ใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ัน โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง ดังน้ี 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเม่ือน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำม
ช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังน้ี  ไม้ต่ำงๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ 
ส่ิว เสียม เล่ือย ขวำน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เคร่ืองวัดขนำด
เล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกด่ิง สว่ำนมือ โถส้วม อ่ำงล้ำงมือ รำว
พำดผ้ำ หน้ำกำกใส่เช่ือมเหล็ก เคร่ืองยิงตะปู น่ังร้ำน ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี  น้ ำมันทำไม้ ทินเนอร์ 
สี ปูนซีเมนต์ ทรำย ยำงมะตอยส ำเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบ้ือง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทำสี ปูนขำว 
แผ่นดินเหนียวสังเครำะห์ ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส ำหรับ
กำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดังน้ี  ท่อ
น้ ำและอุปกรณ์ประปำ ท่อต่ำงๆ ท่อน้ ำบำดำล ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองช่ำง)
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จ ำนวน 200,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รำยจ่ำยเพ่ือให้
ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือ
เปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ
ยำนพำหนะและขนส่ง ดังน้ี  
ก. ประเภทวัสดุคงทน  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเม่ือน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำม
ช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังน้ี  ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจ
ปำกตำย กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ล็อค
พวงมำลัย ฯลฯ

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองช่ำง)  

ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี ยำงรถยนต์ น้ ำมัน
เบรก น๊อตและสกรู สำยไมล์ เพลำ ฟิล์มกรองแสง น้ ำกล่ัน 
ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส ำหรับ
กำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดังน้ี เบำะ
รถยนต์ เคร่ืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช 
พวงมำลัย สำยพำนใบพัด หม้อน้ ำ หัวเทียนแบตเตอร่ี จำน
จ่ำย ล้อ ถังน้ ำมัน ไฟหน้ำ ไฟเบรก อำนจักรยำน ตลับ
ลูกปืน กระจกมองข้ำงรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย 
สำยไฮรดรอลิค ฯลฯ

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
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จ ำนวน

จ ำนวนวัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง
ส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ
คอมพิวเตอร์  ดังน้ี  
ก. ประเภทวัสดุคงทน  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเม่ือน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำม
ช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังน้ี แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล ฯลฯ

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0808.2/ว 1358 ลงวันท่ี 7 พฤษภำคม 2563  
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองช่ำง)

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 500,000 บำท

ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน รำยจ่ำยเพ่ือให้
ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือ
เปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ
เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  ดังน้ี  
ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี  แก๊สหุงต้ม น้ ำมัน
เช้ือเพลิง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเตำ 
น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเคร่ือง ถ่ำน ก๊ำซ น้ ำมันเกียร์ 
น้ ำมันหล่อล่ืน ฯลฯ
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

16,616,000 บาท
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองห้ำ
ตะวันออก (ไฟฟ้ำ) หมู่ท่ี 7

600,000 บำท

งานก่อสร้าง 16,616,000 บาท
งบลงทุน 16,616,000 บาท

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
  3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษำยน 2565
(กองช่ำง) 

ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact 
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล 
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge 
Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดำษต่อเน่ือง สำยเคเบิล ฯลฯ 
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส ำหรับ
กำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดังน้ี หน่วย
ประมวลผล ฮำร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟแผ่นกรองแสง แผง
แป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main 
Board) เมมโมร่ีซิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมำส์ (Mouse) พรินเตอร์
สวิตช่ิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เคร่ืองกระจำย
สัญญำณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card,   Sound 

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด
กว้ำง 4.00 ม.ยำว 160 ม. หรือพ้ืนท่ีผิวจรำจรรวมบ่อพักไม่
น้อยกว่ำ 640 ตร.ม. ตำมแบบ อบต.คลองห้ำก ำหนด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)  หน้ำ 
126 ล ำดับท่ี 8
(กองช่ำง)
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 650,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก      
คอนกรีต ขนำดกว้ำง 4.00 ม.หนำ 0.05 ม.ยำว 328 ม. 
พ้ืนท่ีผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 1,312 ตร.ม. ตำมแบบ อบต. 
คลองห้ำก ำหนด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 1/2565 หน้ำ 8 ล ำดับท่ี 3
(กองช่ำง)

850,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล.  กว้ำง 4.00  ม.ยำว 
160 ม. หนำ 0.15 ม. พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. พร้อม
บ่อพัก คสล. ตำมแบบ อบต.คลองห้ำก ำหนด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 1/2565 หน้ำ 13 ล ำดับท่ี 2
(กองช่ำง)

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,000,000 บำท

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองห้ำ
ตะวันออก (ภำคีธงค์) หมู่ท่ี 7

600,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนำด
กว้ำง 4.00 ม.ยำว 160 ม. หรือพ้ืนท่ีผิวจรำจรรวมบ่อพักไม่
น้อยกว่ำ 640 ตร.ม. ตำมแบบ อบต.คลองห้ำก ำหนด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
126 ล ำดับท่ี 9
(กองช่ำง)

 ซอยคลองห้ำตะวันตก 34/1 หมู่ท่ี 9

ถนนเลียบคลองส่งน้ ำท่ี 5 ซ้ำย หมู่ท่ี 4

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวำงท่อระบำย
น้ ำ ซอยคลองห้ำตะวันออก 23 (มำลัย) หมู่ท่ี 8

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก    
คอนกรีต ขนำดกว้ำง 3.50 ม.ยำว 450 ม. หนำ 0.05 ม. 
หรือพ้ืนท่ีผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 1,575 ตร.ม. ตำมแบบ 
อบต.คลองห้ำก ำหนด 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 1/2565 หน้ำ 14 ล ำดับท่ี 1
(กองช่ำง)
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง ซอยคลองห้ำตะวันตก 340,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนดินลูกรัง  ขนำดกว้ำง 3.00 ม.
ยำว 900 ม. หนำ 0.15 ม. หรือมีปริมำณดินลูกรัง 405   
ลบ.ม. ตำมแบบ อบต.คลองห้ำ ก ำหนด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565 หน้ำ 24 ล ำดับท่ี 5
(กองช่ำง)

(ซอยร่ ำซอยรวย) หมู่ท่ี 15

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง ซอยคลองห้ำตะวันตก 495,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนดินลูกรัง  ขนำดกว้ำง 4.00 ม.
ยำว 300 ม. หนำ 0.15 ม. หรือมีปริมำณดินลูกรัง 180   
ลบ.ม. ตำมแบบ อบต.คลองห้ำก ำหนด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
201 ล ำดับท่ี 4
(กองช่ำง)

(แจ่มแจ้ง) หมู่ท่ี 13

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง ซอยคลองห้ำตะวันตก 190,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนดินลูกรัง  ขนำดกว้ำง 3.00 ม.
ยำว 500 ม. หนำ 0.15 ม. หรือมีปริมำณดินลูกรัง 225   
ลบ.ม. ตำมแบบ อบต.คลองห้ำก ำหนด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 1/2565 หน้ำ 24 ล ำดับท่ี 6
(กองช่ำง)

(เกำะโพธ์ิ 2) หมู่ท่ี 15

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,000,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก      
คอนกรีต ขนำดกว้ำง 3.00 ม.ยำว 350 ม. พ้ืนท่ีผิวจรำจร  
ไม่น้อยกว่ำ 1,050 ตร.ม. พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ตำมแบบ 
อบต.คลองห้ำก ำหนด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 1/2565 หน้ำ 3 ล ำดับท่ี 3
(กองช่ำง)

พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ ซอยตะวันตก 1 (ย้ิมแย้ม) หมู่ท่ี 1
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน 498,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนดินลูกรัง  ขนำดกว้ำง 4.00 ม.
ยำว 1,150  ม. หนำ 0.15 ม. หรือมีปริมำณดินลูกรัง 690 
ลบ.ม. ตำมแบบ อบต.คลองห้ำก ำหนด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565 หน้ำ 20 ล ำดับท่ี 16
(กองช่ำง)

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง ซอยคลองห้ำตะวันออก 41/1 498,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนดินลูกรัง  ขนำดกว้ำง 4.00 ม. 
ยำว 1,150 ม. หนำ 0.15 ม. หรือมีปริมำณดินลูกรัง 690 
ลบ.ม. ตำมแบบ อบต.คลองห้ำก ำหนด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565 หน้ำ 18 ล ำดับท่ี 1
(กองช่ำง)

190,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนดินลูกรัง  ขนำดกว้ำง 3.00 ม.
ยำว 500 ม. หนำ 0.15 ม. หรือมีปริมำณดินลูกรัง 225   
ลบ.ม. ตำมแบบ อบต.คลองห้ำก ำหนด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 1/2565 หน้ำ 24 ล ำดับท่ี 8
(กองช่ำง)

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง ซอยคลองห้ำตะวันออก 3 300,000 บำท

(เริงส ำรำญ2) หมู่ท่ี 15

(สมถวิล) หมู่ท่ี 4

(สัมฤทธ์ิ-จ ำปี) หมู่ท่ี 12

(กล่ ำอยู่สุข)  หมู่ท่ี 12

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง ซอยคลองห้ำตะวันตก

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนดินลูกรัง  ขนำดกว้ำง 4.00 ม.
ยำว 570 ม. หนำ 0.15 ม. ปริมำณดินลูกรัง 342 ลบ.ม.   
ตำมแบบ อบต.คลองห้ำก ำหนด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565 หน้ำ 8 ล ำดับท่ี 5
(กองช่ำง)

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง ซอยคลองห้ำตะวันออก 42
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงสะพำนเหล็ก ข้ำมคลองส่งน้ ำท่ี 5 ซ้ำย 200,000 บำท

โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยคลองห้ำ
ตะวันตก (ใจเพ็ชร) หมู่ท่ี 3

980,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนำด
กว้ำง 4.00 ม. ยำว 380 ม. หนำ 0.05 ม. พ้ืนท่ีผิวจรำจร   
ไม่น้อยกว่ำ 1,520 ตร.ม. ตำมแบบ อบต.คลองห้ำก ำหนด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
90 ล ำดับท่ี 2
(กองช่ำง)

โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุกซอยคลองห้ำตะวันตก 300,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนหินคลุก  ขนำดกว้ำง 2.50 ม.
ยำว 750 ม. ปริมำณหินคลุก 281.25  ลบ.ม.  ตำมแบบ 
อบต.คลองห้ำก ำหนด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
88 ล ำดับท่ี 34
(กองช่ำง)

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง ซอยคลองห้ำตะวันออก 64 120,000 บำท

(กัลยำเพ็ชร) หมู่ท่ี 2

(แสงรีย์) หมู่ท่ี 15
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนดินลูกรัง  ขนำดกว้ำง 3.00 ม.
ยำว 300 ม. หนำ 0.15 ม. หรือมีปริมำณดินลูกรัง 135    
ลบ.ม. ตำมแบบ อบต.คลองห้ำก ำหนด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565 หน้ำ 24 ล ำดับท่ี 7
(กองช่ำง)

หมู่ท่ี 16
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงสะพำนเหล็ก         
 ขนำดกว้ำง 1.50 ม.  ยำว 15 ม. ตำมแบบ อบต.คลองห้ำ
ก ำหนด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 1/2565 หน้ำ 25 ล ำดับท่ี 1
(กองช่ำง)
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวำงท่อประปำบำดำลขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 3 น้ิว ช้ัน 13.5  ระยะทำงยำวรวม 410 
ม. ตำมแบบ อบต.คลองห้ำก ำหนด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
218 ล ำดับท่ี 52
(กองช่ำง)

โครงกำรขยำยเขตประปำบำดำล ซอยคลองห้ำตะวันออก 110,000 บำท

โครงกำรขยำยเขตประปำบำดำล ซอยคลองห้ำตะวันออก 170,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวำงท่อประปำบำดำล 
 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 3 น้ิว ช้ัน 13.5  ระยะทำงยำวรวม 
220 ม. ตำมแบบ อบต.คลองห้ำก ำหนด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
188 ล ำดับท่ี 57
(กองช่ำง)

380,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวำงท่อประปำบำดำล 
 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 3 น้ิว ช้ัน 13.5  ระยะทำงยำวรวม 
1,270 ม. ตำมแบบ อบต.คลองห้ำก ำหนด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565 หน้ำ 23 ล ำดับท่ี 1
(กองช่ำง)

โครงกำรขยำยเขตประปำบำดำล ซอยคลองห้ำตะวันตก 46 150,000 บำท
(อุทยำนิล) หมู่ท่ี 11

(แก้วสมเด็จ) หมู่ท่ี 14

(เปอร์เชำว์ 2) หมู่ท่ี 14

โครงกำรขยำยเขตประปำบำดำล ซอยคลองห้ำตะวันตก 73 
หมู่ท่ี 15

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวำงท่อประปำบำดำล 
 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 3 น้ิว ช้ัน 13.5  ระยะทำงยำวรวม 
300 ม. ตำมแบบ อบต.คลองห้ำก ำหนด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
216 ล ำดับท่ี 44
(กองช่ำง)
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรขยำยเขตประปำบำดำล ซอยคลองห้ำ 160,000 บำท

โครงกำรขยำยเขตประปำบำดำล ซอยสหกรณ์-นำขวัญ 160,000 บำท

โครงกำรขยำยเขตประปำบำดำล ซอยคลองห้ำ 290,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวำงท่อประปำบำดำล 
 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 3 น้ิว ช้ัน 13.5  ระยะทำงยำวรวม 
760 ม. ตำมแบบ อบต.คลองห้ำก ำหนด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
216 ล ำดับท่ี 43
(กองช่ำง)

70,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวำงท่อประปำบำดำล 
 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 3 น้ิว ช้ัน 13.5  ระยะทำงยำวรวม 
170 ม. ตำมแบบ อบต.คลองห้ำก ำหนด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
217 ล ำดับท่ี 45
(กองช่ำง)

(อยู่ยืน) หมู่ท่ี 14

ตะวันออก 50 (เปอร์เชำว์) หมู่ท่ี 14

โครงกำรขยำยเขตประปำบำดำล ซอยคลองห้ำตะวันออก

ตะวันออก 54 (แก้วธรรม) หมู่ท่ี 14

หมู่ท่ี 15-16

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวำงท่อประปำบำดำล 
 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 3 น้ิว ช้ัน 13.5  ระยะทำงยำวรวม 
405 ม. ตำมแบบ อบต.คลองห้ำก ำหนด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
217 ล ำดับท่ี 46
(กองช่ำง)

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวำงท่อประปำบำดำล 
 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 3 น้ิว ช้ัน 13.5  ระยะทำงยำวรวม  
550 ม. ตำมแบบ อบต.คลองห้ำก ำหนด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
255 ล ำดับท่ี 73
(กองช่ำง)
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำติดต้ังโคมไฟฟ้ำทำงสำธำรณะพร้อม
อุปกรณ์ บริเวณหมู่ท่ี 2  จ ำนวน 180 ชุด ตำมแบบ อบต. 
คลองห้ำก ำหนด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 1/2565 หน้ำ 6 ล ำดับท่ี 11
(กองช่ำง)

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำติดต้ังป้ำยช่ือซอยสำธำรณะ หมู่ท่ี 12     
ตำมแบบ อบต.คลองห้ำ ก ำหนด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
198 ล ำดับท่ี 32 
(กองช่ำง)

โครงกำรติดต้ังไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะ หมู่ท่ี 2 500,000 บำท

โครงกำรขยำยเขตประปำส่วนภูมิภำค เลียบคลองระบำยน้ ำ 450,000 บำท

โครงกำรติดต้ังป้ำยช่ือซอยสำธำรณะ หมู่ท่ี 12 60,000 บำท

1,000,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตประปำภูมิภำค ระยะทำง
ประมำณ 1,000 ม. ตำมแบบกำรประปำส่วนภูมิภำคก ำหนด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 1/2565 หน้ำ 11 ล ำดับท่ี 1
(กองช่ำง)

ตะวันออก 16 (รัตนำ) หมู่ท่ี 6

ท่ี 5 ฝ่ังตะวันตก หมู่ท่ี 11

โครงกำรขยำยเขตประปำส่วนภูมิภำค ซอยคลองห้ำ

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตประปำส่วนภูมิภำค ระยะทำง
ประมำณ 350 ม. ตำมแบบประปำส่วนภูมิภำคก ำหนด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เปล่ียนแปลง  คร้ังท่ี 2/2565 หน้ำ 1
(กองช่ำง)
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรติดต้ังสัญญำณไฟจรำจร (ไฟกระพริบ) พร้อมเหล็ก 60,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำติดต้ังสัญญำณไฟจรำจรพร้อมเหล็กก้ัน
สะท้อนแสง บริเวณหมู่ท่ี 13 จ ำนวน 1 จุด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 1/2565 หน้ำ 21 ล ำดับท่ี 3
(กองช่ำง)

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำติดต้ังโคมไฟฟ้ำทำงสำธำรณะ พร้อม
อุปกรณ์ บริเวณซอยคลองห้ำตะวันตก (สวนเกษตร) ตำม
แบบ อบต.คลองห้ำ ก ำหนด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
140 ล ำดับท่ี  33
(กองช่ำง)

โครงกำรติดต้ังระบบไฟฟ้ำส่องสว่ำงถนนสำธำรณะ 65,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำติดต้ังโคมไฟฟ้ำทำงสำธำรณะพร้อม
อุปกรณ์ บริเวณซอยคลองห้ำตะวันตก (คุณพระรำชธรรม
นิเทศ) ตำมแบบ อบต.คลองห้ำก ำหนด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
139 ล ำดับท่ี 32
(กองช่ำง)

โครงกำรติดต้ังระบบไฟฟ้ำส่องสว่ำงถนนสำธำรณะ 65,000 บำท

โครงกำรติดต้ังระบบไฟฟ้ำส่องสว่ำงถนนสำธำรณะ 20,000 บำท
ซอยคลองห้ำตะวันตก (คุณพระรำชธรรมนิเทศ) หมู่ท่ี 8

 ซอยคลองห้ำตะวันตก (สวนเกษตร) หมู่ท่ี 8

ซอยคลองห้ำตะวันตก 30 (ศรีไพศำล) หมู่ท่ี 8

ก้ันสะท้อนแสง ซอยคลองห้ำตะวันตก 58 (พูลทอง) หมู่ท่ี 13

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำติดต้ังโคมไฟฟ้ำทำงสำธำรณะพร้อม
อุปกรณ์ บริเวณซอยคลองห้ำตะวันตก 30 ตำมแบบ อบต. 
คลองห้ำ ก ำหนด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
140 ล ำดับท่ี 34
(กองช่ำง)
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน 700,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงหอถังประปำบำดำลและระบบสูบ
น้ ำ ตำมแบบ อบต.คลองห้ำก ำหนด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565 หน้ำ 25 ล ำดับท่ี 4
(กองช่ำง)

โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยคลองห้ำตะวันตก 370,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำถนนดินลูกรัง  ขนำดกว้ำง 4.00 ม. ยำว 
740  ม. หนำ 0.15 ม. หรือมีปริมำณดินลูกรัง 444 ลบ.ม. 
ตำมแบบ อบต.คลองห้ำก ำหนด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
200 ล ำดับท่ี 3
(กองช่ำง)

160,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปูยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หนำ 0.05 ม. 
พ้ืนท่ี ไม่น้อยกว่ำ 270 ตร.ม. ตำมแบบ อบต.  คลองห้ำ
ก ำหนด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565 หน้ำ 11 ล ำดับท่ี 2
(กองช่ำง)

โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยกล่ินหวน 2 หมู่ท่ี 5 300,000 บำท

ถนนเลียบคลองระบำยน้ ำท่ี5 หมู่ท่ี 6

(ป.ถนอมสุข) หมู่ท่ี 13

โครงกำรปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงดินลูกรัง  ขนำดกว้ำง 4.00 ม. ยำว 600 
ม. หนำ 0.15 ม. ปริมำณดินลูกรัง 360 ลบ.ม. ตำมแบบ 
อบต.คลองห้ำก ำหนด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
หน้ำ 114 ล ำดับท่ี 83 
(กองช่ำง)

โครงกำรปรับปรุงหอถังประปำบำดำล  หมู่ท่ี 16
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ระยะทำงยำว 
500 ม. ตำมแบบ อบต.คลองห้ำก ำหนด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
106 ล ำดับท่ี 28
(กองช่ำง)

ตะวันตก 24 (ครูส ำรำญ1) หมู่ท่ี 5

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวำงท่อระบำยน้ ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. 
ระยะทำงประมำณ 500 ม. ตำมแบบ อบต.คลองห้ำก ำหนด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
178 ล ำดับท่ี 33
(กองช่ำง)

ตะวันตก (ชมวิหค) หมู่ท่ี 10

โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำสำธำรณะ ซอยคลองห้ำ 800,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวำงท่อประปำบำดำลขนำด 
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 3 น้ิว ช้ัน 13.5  ระยะทำงยำวรวม 660 
ม. ตำมแบบ อบต.คลองห้ำก ำหนด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 1/2565 หน้ำ 21 ล ำดับท่ี 1
(กองช่ำง)

(ป.ถนอมสุข) หมู่ท่ี 13

โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพัก ซอยคลองห้ำ 1,000,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวำงท่อประปำบำดำล 
 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 3 น้ิว ช้ัน 13.5  ระยะทำงยำวรวม 
600 ม. ตำมแบบ อบต.คลองห้ำก ำหนด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565 หน้ำ 21 ล ำดับท่ี 2
(กองช่ำง)

โครงกำรวำงท่อประปำบำดำล ซอยคลองห้ำตะวันออก 46 185,000 บำท

โครงกำรวำงท่อประปำบำดำล ซอยคลองห้ำตะวันออก 45 160,000 บำท
(กล่ ำอยู่สุข1) หมู่ท่ี 13
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวนโครงกำรผลิตสำรป้องกันแมลงศัตรูพืช 10,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรผลิตสำร
ป้องกันแมลงศัตรูพืช เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 
ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ฯลฯ ท่ีเก่ียวข้อง
และจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
- เป็นปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
304 ล ำดับท่ี 5
(กองสวัสดิกำรสังคม)

ค่าใช้สอย 30,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร 30,000 บาท

งบด าเนินงาน 30,000 บาท

ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K) 20,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K) ใน
งำนก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภคและส่ิงสำธำรณูปกำร
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
(กองช่ำง)

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวำงท่อระบำยน้ ำ  คสล.ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.30 ม พร้อมบ่อพัก คสล. ยำว 350 ม. 
ตำมแบบ อบต.คลองห้ำก ำหนด
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565 หน้ำ 17 ล ำดับท่ี 1
(กองช่ำง)

ห้ำตะวันออก 35 (แม่ทองดี) หมู่ท่ี 11

ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K)

โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำสำธำรณะ ซอยคลอง 400,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริของ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.)

10,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริของสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) โดยมีค่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรใช้ปกปักพืช 
กระดำษ เชือก ป้ำยต่ำงๆ ฯลฯ

ค่าใช้สอย 10,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 10,000 บาท
งบด าเนินงาน 10,000 บาท

โครงกำรส่งเสริมท ำปุ๋ยอินทรีย์ 10,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรท ำ
ปุ๋ยอินทรีย์  เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ฯลฯ ท่ีเก่ียวข้องและ
จ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
304 ล ำดับท่ี 6
(กองสวัสดิกำรสังคม)

โครงกำรส่งเสริมกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้ำนปศุสัตว์ 10,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำร
แปรรูปผลิตภัณฑ์ด้ำนปศุสัตว์ เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 
ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ฯลฯ ท่ีเก่ียวข้อง
และจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-พ.ศ 2570) 
หน้ำ 303 ล ำดับท่ี 2
(กองสวัสดิกำรสังคม)
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำงท่ัวไป ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 
ปี จ ำนวน 12 เดือน
- เป็นไประเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี 
  1)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138  ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558
  3)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.3/ว 1372 ลงวันท่ี 1 กรกฎำคม 2558
(กองช่ำง)

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน และเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำง ให้แก่ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำง
ท่ัวไป ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  จ ำนวน 12 เดือน
- เป็นไประเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี 
  1)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
  2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138  ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558
(กองช่ำง)

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 48,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 418,000 บาท
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 370,000 บำท

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา 5,488,000 บาท

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0810.6/ว 1470 ลงวันท่ี 24 กรกฎำคม 2560
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
296 ล ำดับท่ี 1
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

งบบุคลากร 418,000 บาท
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รวม
รวม

จ ำนวน

รวม
จ ำนวนวัสดุอ่ืน 1,000,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอ่ืน รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้
งำนไม่ยืนนำน  ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ัน โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอ่ืน ดังน้ี
ก. ประเภทวัสดุคงทน  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเม่ือน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำม
ช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ  ดังน้ี  มิเตอร์น้ ำ มิเตอร์ไฟฟ้ำ 
สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเช่ือมแก๊ส หัววำล์วเปิด-ปิดแก๊ส 
ฯลฯ

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำงท่ีได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร หรือวันหยุดรำชกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบ
แทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมำก 
ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกำยน 2559 
(กองช่ำง) 

ค่าวัสดุ 1,000,000 บาท

ค่าตอบแทน 70,000 บาท
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 70,000 บำท

งบด าเนินงาน 5,070,000 บาท

ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
     - ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภำพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังน้ี อุปกรณ์บังคับสัตว์
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
  2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
(กองช่ำง) 
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รวม
จ ำนวน

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในท่ีอยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ ค่ำไฟฟ้ำบ่อบ ำบัดน้ ำเสีย 
ไฟฟ้ำบ่อบำดำล และค่ำไฟฟ้ำท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิก
จ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
  2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0808.2/ว 3035 ลงวันท่ี 30 กันยำยน 2563
(กองช่ำง)

ค่าสาธารณูปโภค 4,000,000 บาท
ค่ำไฟฟ้ำ 4,000,000 บำท



งบ/
รายจ่าย

900,000 900,000

60,000 60,000

19,200,000 19,200,000

3,500,000 3,500,000

78,000 78,000

300,000 300,000

1,699,800 1,699,800

17,400 17,400

5,000 5,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณ 

สุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาห 
กรรมและ
การโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

งบกลางงบกลาง

รวม
แผนงาน

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

เบ้ียยังชีพความพิการ

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เงินส ารองจ่าย

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (ก.บ.ท.)

เงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับบ านาญ (ช.ค.บ.)

รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน

เงินรางวัลค่าปรับ
จราจร

ประเภท
รายจ่าย
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งบ/
รายจ่าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณ 

สุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาห 
กรรมและ
การโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงาน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

ประเภท
รายจ่าย

งบกลาง 438,000 438,000

556,320 556,320

48,000 48,000

48,000 48,000

95,040 95,040

งบกลาง

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถ่ิน 
ต าบลคลองห้า

ค่าตอบแทนราย
เดือนนายก/รอง
นายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

ค่าตอบแทนราย
เดือนเลขานุการ/ท่ี
ปรึกษา
นายกเทศมนตรี 
นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล

ค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/รอง
นายกเงินเดือน 

(ฝ่าย
การเมือง)

งบบุคลากร

- 236 -



งบ/
รายจ่าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณ 

สุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาห 
กรรมและ
การโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงาน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

ประเภท
รายจ่าย

1,595,400 1,595,400

8,400,600 675,240 3,207,000 1,588,080 1,250,000 1,400,000 16,520,920

592,800 60,000 60,000 42,000 150,000 904,800

252,200 293,400 350,000 895,600

4,792,760 994,080 2,072,640 2,159,160 1,380,000 3,640,560 2,720,000 370,000 18,129,200

255,160 84,000 114,300 96,000 52,000 1,050,660 85,000 48,000 1,785,120

126,000 126,000

20,000 20,000

ค่าตอบแทน
ประธานสภา/รอง
ประธานสภา/
สมาชิกสภา/
เลขานุการสภา
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ
 หรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน

เงินประจ าต าแหน่ง

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง

เงินวิทยฐานะ

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ
ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน

เงินเดือน 
(ฝ่าย

การเมือง)

งบบุคลากร
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งบ/
รายจ่าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณ 

สุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาห 
กรรมและ
การโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงาน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

ประเภท
รายจ่าย

610,000 610,000

25,000 5,000 100,000 5,000 230,000 40,000 70,000 475,000

358,800 60,000 204,000 40,000 54,000 170,000 886,800

116,400 17,400 52,400 10,000 30,000 226,200

270,000 100,000 200,000 20,000 1,750,000 350,000 2,690,000

46,000 5,000 10,000 61,000

เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร
ข้าราชการ/
พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า

ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

ค่าเช่าบ้าน

เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเก่ียวกับ
การรับรองและพิธี
การ

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

งบ
ด าเนินงาน
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งบ/
รายจ่าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณ 

สุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาห 
กรรมและ
การโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงาน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

ประเภท
รายจ่าย

15,000 15,000

20,000 10,000 10,000 10,000 20,000 15,000 85,000

55,000 10,000 30,000 10,000 10,000 15,000 130,000

10,000 10,000

10,000 10,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ือง
กับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
ค่าลงทะเบียนใน
การฝึกอบรม

โครงการจัดการ
เลือกต้ังของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองห้า

โครงการฝึกอบรม
สัมมนา และศึกษาดู
งานเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพบุคลากร
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองห้า

ค่าใช้สอย
งบ

ด าเนินงาน
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งบ/
รายจ่าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณ 

สุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาห 
กรรมและ
การโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงาน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

ประเภท
รายจ่าย

100,000 100,000

5,000 5,000

260,000 400,000 120,000 110,000 30,000 700,000 1,000,000 2,620,000

10,000 10,000

60,000 60,000

10,000 10,000

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเพ่ือเป็น
การพิทักษ์ รักษาไว้
 ซ่ึงชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์อัน
เป็นท่ียึดเหน่ียวและ
เป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชนชาว
ไทยท้ังชาติ

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ

โครงการฝึกอบรม
ซักซ้อมแผนการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยแบบบูรณา
การ

โครงการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย

งบ
ด าเนินงาน

ค่าใช้สอย
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งบ/
รายจ่าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณ 

สุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาห 
กรรมและ
การโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงาน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

ประเภท
รายจ่าย

10,000 10,000

20,000 20,000

10,000 10,000

5,000 5,000

100,000 100,000

10,000 10,000

10,000 10,000

โครงการรักษา
ความสงบภายใน
โครงการศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน

โครงการแข่งขันชก
มวยไทย เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนต้านยา
เสพติด

โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด "ค่าย
เยาวชนต้านยาเสพ
ติด"

โครงการฝึกอบรม
ซักซ้อมแผนการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยแบบบูรณา
การ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

ค่าใช้สอย
งบ

ด าเนินงาน
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งบ/
รายจ่าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณ 

สุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาห 
กรรมและ
การโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงาน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

ประเภท
รายจ่าย

50,000 50,000

350,000 350,000

10,000 10,000

401,900 401,900

0 771,750 771,750

โครงการส่งเสริม
การส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศสู่
ประชาคมอาเซียน

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการสาน
สัมพันธ์ผู้ปกครอง
นักเรียน

เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) 
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา

ค่าใช้สอย
งบ

ด าเนินงาน
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งบ/
รายจ่าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณ 

สุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาห 
กรรมและ
การโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงาน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

ประเภท
รายจ่าย

300,000 300,000

250,000 250,000

10,000 10,000

10,000 10,000

โครงการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุม
โรคอุบัติใหม่ อุบัติ
ซ้ าและโรคระบาด
ท่ีพบบ่อย
โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารีฯ

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชนต าบลคลอง
ห้า

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ คนพิการ 
เด็ก สตรี 
ผู้ด้อยโอกาส

ค่าใช้สอย
งบ

ด าเนินงาน
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งบ/
รายจ่าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณ 

สุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาห 
กรรมและ
การโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงาน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

ประเภท
รายจ่าย

10,000 10,000

237,810 237,810

25,000 25,000

20,000 20,000

30,000 30,000

100,000

โครงการให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการก าจัด
วัชพืชแหล่งน้ า
สาธารณะและพ้ืนท่ี
สาธารณะ
โครงการจังหวัด
สะอาด

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์รักษาความ
สะอาด และรักษา
คุณภาพน้ าแหล่งน้ า
สาธารณะ

โครงการส่งเสริม
จัดการขยะโดย
ชุมชน

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To
 be number one
 ชุมชนต าบลคลอง
ห้า

100,000

ค่าใช้สอย
งบ

ด าเนินงาน
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งบ/
รายจ่าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณ 

สุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาห 
กรรมและ
การโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงาน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

ประเภท
รายจ่าย

60,000

10,000

10,000

10,000

20,000

200,000

โครงการศึกษาเพ่ือ
ต่อต้านการใช้ยา
เสพติดในเด็ก
นักเรียน (D.A.R.E 
ประเทศไทย)

60,000

โครงการส่งเสริม
การพ่ึงพาตนเอง
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

10,000

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ
ของชุมชน

10,000

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000

โครงการสนับสนุน
การขับเคล่ือนแผน
ชุมชนแบบบูรณา
การ เพ่ือน าข้อมูล
มาจัดท าเป็น
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

20,000

โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด

200,000

งบ
ด าเนินงาน

ค่าใช้สอย
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งบ/
รายจ่าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณ 

สุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาห 
กรรมและ
การโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงาน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

ประเภท
รายจ่าย

250,000

200,000

300,000

200,000

10,000

40,000

10,000 10,000

10,000 10,000

10,000 10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีจุดลูกหนู

250,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

300,000

โครงการจัดงานสืบ
สานประเพณีแข่ง
พายเรือท้องถ่ิน

200,000

โครงการถวาย
เทียนพรรษา

10,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
เยาวชน

40,000

โครงการผลิตสาร
ป้องกันแมลงศัตรูพืช
โครงการส่งเสริม
การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ด้านปศุ
สัตว์
โครงการส่งเสริมท า
ปุ๋ยอินทรีย์

ค่าใช้สอย
งบ

ด าเนินงาน
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งบ/
รายจ่าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณ 

สุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาห 
กรรมและ
การโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงาน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

ประเภท
รายจ่าย

10,000 10,000

320,000 20,000 50,000 30,000 40,000 460,000

5,000 1,000,000 1,005,000

30,000 3,526,440 30,000 200,000 3,786,440

5,000 1,000,000 1,005,000

130,000 30,000 100,000 20,000 200,000 200,000 680,000

200,000 400,000 24,000 220,000 40,000 1,000,000 500,000 2,384,000

3,000 10,000 13,000

220,000 30,000 42,500 30,000 50,000 372,500

1,000 1,000,000 1,001,000

30,000 20,000 50,000 100,000

70,000 70,000

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

วัสดุส านักงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง

วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อล่ืน

วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุอ่ืน

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง

งบ
ด าเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย
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งบ/
รายจ่าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณ 

สุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาห 
กรรมและ
การโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงาน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

ประเภท
รายจ่าย

46,000 46,000

200,000 200,000

450,000 300,000 4,000,000 4,750,000

12,000 30,000 42,000

150,000 5,000 155,000

151,000 151,000

75,000 30,000 5,000 110,000

58,000 58,000

9,500 9,500

95,000 95,000

ค่าบริการโทรศัพท์

วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

วัสดุการเกษตร

ค่าไฟฟ้า

ค่าน้ าประปา ค่าน้ า
บาดาล

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการส่ือสาร
และโทรคมนาคม
ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์
 และค่าธรรมเนียม 
 ท่ีเก่ียวข้อง

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ตู้รางเล่ือนมือผลัก 
91.4 DCM

ตู้เก็บแฟ้มสันกว้าง 
20 ช่อง

ค่าวัสดุ

งบ
ด าเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน

ค่าสาธารณูป
  โภค
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งบ/
รายจ่าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณ 

สุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาห 
กรรมและ
การโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงาน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

ประเภท
รายจ่าย

15,000 15,000

11,500 11,500

200,000 200,000

150,000 150,000

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวด า 
ชนิด Network 
แบบท่ี 2 (38 หน้า/
นาที)

ครุภัณฑ์การเกษตร

เคร่ืองพ่นยา แบบ
ใช้แรงดันของเหลว 
ชนิดต้ังพ้ืน ขนาด 
3.5 แรงม้า

ครุภัณฑ์อ่ืน

เคร่ืองเติมอากาศ
แบบกังหันตีน้ า

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปการ

โครงการปรับปรุง
อาคารท่ีท าการและ
อาคารประกอบ

ค่าครุภัณฑ์

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

งบลงทุน
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งบ/
รายจ่าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณ 

สุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาห 
กรรมและ
การโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงาน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

ประเภท
รายจ่าย

78,000 78,000

600,000 600,000

600,000 600,000

850,000 850,000

ค่าปรับปรุงท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยคลองห้า
ตะวันออก (ไฟฟ้า) 
หมู่ท่ี 7

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยคลองห้า
ตะวันออก (ภาคี
ธงค์) หมู่ท่ี 7

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายน้ า ซอย
คลองห้าตะวันออก 
23 (มาลัย) หมู่ท่ี 8

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

งบลงทุน
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งบ/
รายจ่าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณ 

สุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาห 
กรรมและ
การโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงาน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

ประเภท
รายจ่าย

1,000,000 1,000,000

650,000 650,000

1,000,000 1,000,000

190,000 190,000

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  
ซอยคลองห้า
ตะวันตก 34/1 หมู่
ท่ี 9

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนเลียบคลองส่ง
น้ าท่ี 5 ซ้าย หมู่ท่ี 4

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า ซอย
ตะวันตก 1 (ย้ิม
แย้ม) หมู่ท่ี 1

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง ซอย
คลองห้าตะวันตก 
(เกาะโพธ์ิ 2) หมู่ท่ี 
15

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

งบลงทุน
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งบ/
รายจ่าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณ 

สุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาห 
กรรมและ
การโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงาน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

ประเภท
รายจ่าย

495,000 495,000

340,000 340,000

190,000 190,000

300,000 300,000

498,000 498,000

งบลงทุน
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง ซอย
คลองห้าตะวันตก 
(แจ่มแจ้ง) หมู่ท่ี 13

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง ซอย
คลองห้าตะวันตก 
(ซอยร่ าซอยรวย) 
หมู่ท่ี 15

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง ซอย
คลองห้าตะวันตก 
(เริงส าราญ2) หมู่ท่ี
 15

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง ซอย
คลองห้าตะวันออก 
3 (สมถวิล) หมู่ท่ี 4

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง ซอย
คลองห้าตะวันออก 
41/1 (สัมฤทธ์ิ-จ าปี)
 หมู่ท่ี 12
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งบ/
รายจ่าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณ 

สุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาห 
กรรมและ
การโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงาน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

ประเภท
รายจ่าย

498,000 498,000

120,000 120,000

300,000 300,000

980,000 980,000

200,000 200,000

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง ซอย
คลองห้าตะวันออก 
42 (กล่ าอยู่สุข)  
หมู่ท่ี 12

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง ซอย
คลองห้าตะวันออก 
64 (แสงรีย์) หมู่ท่ี 
15

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกซอย
คลองห้าตะวันตก 
(กัลยาเพ็ชร) หมู่ท่ี 2

โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ซอย
คลองห้าตะวันตก 
(ใจเพ็ชร) หมู่ท่ี 3

โครงการก่อสร้าง
สะพานเหล็ก  ข้าม
คลองส่งน้ าท่ี 5 ซ้าย
 หมู่ท่ี 16

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

งบลงทุน
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งบ/
รายจ่าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณ 

สุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาห 
กรรมและ
การโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงาน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

ประเภท
รายจ่าย

150,000 150,000

380,000 380,000

110,000 110,000

170,000 170,000

70,000 70,000

โครงการขยายเขต
ประปาบาดาล ซอย
คลองห้าตะวันตก 
46 (อุทยานิล) หมู่ท่ี
 11

โครงการขยายเขต
ประปาบาดาล ซอย
คลองห้าตะวันตก 
73 หมู่ท่ี 15

โครงการขยายเขต
ประปาบาดาล ซอย
คลองห้าตะวันออก 
(แก้วสมเด็จ) หมู่ท่ี 
14
โครงการขยายเขต
ประปาบาดาล ซอย
คลองห้าตะวันออก 
(เปอร์เชาว์ 2) หมู่ท่ี
 14

โครงการขยายเขต
ประปาบาดาล ซอย
คลองห้าตะวันออก 
(อยู่ยืน) หมู่ท่ี 14

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

งบลงทุน
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งบ/
รายจ่าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณ 

สุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาห 
กรรมและ
การโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงาน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

ประเภท
รายจ่าย

290,000 290,000

160,000 160,000

160,000 160,000

1,000,000 1,000,000

450,000 450,000

โครงการขยายเขต
ประปาบาดาล ซอย
คลองห้าตะวันออก 
50 (เปอร์เชาว์) หมู่
ท่ี 14

โครงการขยายเขต
ประปาบาดาล ซอย
คลองห้าตะวันออก 
54 (แก้วธรรม) หมู่
ท่ี 14

โครงการขยายเขต
ประปาบาดาล ซอย
สหกรณ์-นาขวัญ 
หมู่ท่ี 15-16

โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาค
 ซอยคลองห้า
ตะวันออก 16 
(รัตนา) หมู่ท่ี 6

โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาค 
เลียบคลองระบาย
น้ าท่ี 5 ฝ่ังตะวันตก
 หมู่ท่ี 11

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

งบลงทุน
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งบ/
รายจ่าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณ 

สุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาห 
กรรมและ
การโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงาน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

ประเภท
รายจ่าย

60,000 60,000

500,000 500,000

20,000 20,000

65,000 65,000

โครงการติดต้ังป้าย
ช่ือซอยสาธารณะ 
หมู่ท่ี 12

โครงการติดต้ัง
ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ หมู่ท่ี 2

โครงการติดต้ัง
ระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างถนนสาธารณะ
 ซอยคลองห้า
ตะวันตก (คุณพระ
ราชธรรมนิเทศ) 
หมู่ท่ี 8

โครงการติดต้ัง
ระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างถนนสาธารณะ
 ซอยคลองห้า
ตะวันตก (สวน
เกษตร) หมู่ท่ี 8

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

งบลงทุน
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งบ/
รายจ่าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณ 

สุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาห 
กรรมและ
การโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงาน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

ประเภท
รายจ่าย

65,000 65,000

60,000 60,000

160,000 160,000

300,000 300,000

โครงการติดต้ัง
ระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างถนนสาธารณะ
 ซอยคลองห้า
ตะวันตก 30 (ศรี
ไพศาล) หมู่ท่ี 8

โครงการติดต้ัง
สัญญาณไฟจราจร 
(ไฟกระพริบ) พร้อม
เหล็กก้ันสะท้อนแสง
 ซอยคลองห้า
ตะวันตก 58 (พูล
ทอง) หมู่ท่ี 13

โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนเลียบคลอง
ระบายน้ าท่ี5 หมู่ท่ี 6

โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง ซอย
กล่ินหวน 2 หมู่ท่ี 5

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

งบลงทุน
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งบ/
รายจ่าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณ 

สุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาห 
กรรมและ
การโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงาน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

ประเภท
รายจ่าย

370,000 370,000

700,000 700,000

160,000 160,000

185,000 185,000

1,000,000 1,000,000

โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง ซอย
คลองห้าตะวันตก 
(ป.ถนอมสุข) หมู่ท่ี 
13

โครงการปรับปรุง
หอถังประปาบาดาล
  หมู่ท่ี 16

โครงการวางท่อ
ประปาบาดาล ซอย
คลองห้าตะวันออก 
45 (กล่ าอยู่สุข1) 
หมู่ท่ี 13

โครงการวางท่อ
ประปาบาดาล ซอย
คลองห้าตะวันออก 
46 (ป.ถนอมสุข) 
หมู่ท่ี 13

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อ
พัก ซอยคลองห้า
ตะวันตก (ชมวิหค) 
หมู่ท่ี 10

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

งบลงทุน
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งบ/
รายจ่าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณ 

สุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาห 
กรรมและ
การโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงาน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

ประเภท
รายจ่าย

800,000 800,000

400,000 400,000

20,000 20,000

200,000 200,000

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าสาธารณะ
 ซอยคลองห้า
ตะวันตก 24 (ครู
ส าราญ1) หมู่ท่ี 5

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าสาธารณะ
 ซอยคลองห้า
ตะวันออก 35 (แม่
ทองดี) หมู่ท่ี 11

ค่าชดเชยสัญญา
แบบปรับราคาได้ 
(ค่า K)

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยา
เสพติด องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ืน (ศป.ปส.
อปท.)

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

งบลงทุน

เงินอุดหนุนเงินอุดหนุน
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งบ/
รายจ่าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณ 

สุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาห 
กรรมและ
การโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงาน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

ประเภท
รายจ่าย

1,596,000 1,596,000

714,000 714,000

3,276,000 3,276,000

เงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน
สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สพฐ.) 
โรงเรียนคลองห้า 
(พฤกษชัฏราษฎร์
บ ารุง)

เงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน
สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สพฐ.) 
โรงเรียนชุมชนวัด
หัตถสารเกษตร

เงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน
สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สพฐ.) 
โรงเรียนบางชวด
อนุสรณ์

เงินอุดหนุนเงินอุดหนุน
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งบ/
รายจ่าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณ 

สุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาห 
กรรมและ
การโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงาน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

ประเภท
รายจ่าย

924,000 924,000

100,000 100,000

2,088,000 2,088,000

1,000,000 1,000,000

เงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน
สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สพฐ.) 
โรงเรียนวัดศิริจัน
ทาราม

เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

อุดหนุนโรงเรียนใน
เขตต าบลคลองห้า 
(กิจกรรมวันวิชาการ)

อุดหนุนโรงเรียนใน
เขตต าบลคลองห้า 
(ค่าจ้างบุคลากร
ทางการศึกษา)

อุดหนุนองค์การ
บริหารส่วน ต าบล
คลองสาม เพ่ือ
โครงการ ก่อสร้าง
สถานสงเคราะห์ 
แก้ไขปัญหาสัตว์
เร่ร่อน

เงินอุดหนุนเงินอุดหนุน
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งบ/
รายจ่าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณ 

สุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาห 
กรรมและ
การโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงาน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

ประเภท
รายจ่าย

200,000 200,000

320,000 320,000

26,198,200 20,816,980 2,860,720 20,596,430 6,961,740 3,033,000 9,843,930 25,751,000 40,000 5,488,000 123,000,000

เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน

อุดหนุนส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด
ปทุมธานี เพ่ือ
โครงการท าหมัน
สุนัขและแมว

รวมเงิน

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านตาม
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

210,000 1,200,000

เงินอุดหนุนเงินอุดหนุน
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