
องคการบริหารสวนตําบลหัวทะเล
เขต/อําเภอ บําเหน็จณรงค    จังหวัดชัยภูมิ
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32 บานหัวสะพาน หมูที่ 10  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล หัวทะเล
  เขต/อําเภอ บําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ  36220

พื้นที่ 97.78 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 6,836 คน
ชาย 3,366 คน

หญิง 3,470 คน

ขอมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลหัวทะเล
อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวทะเล

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหัวทะเล จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวทะเลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลหัวทะเล จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 44,587,112.61 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 62,132,318.20 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 14,842,772.38 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 4 โครงการ รวม 
396,720.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 9 โครงการ รวม 3,843,900.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 48,156,230.75 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 318,445.96 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 27,655.80 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 204,891.05 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 19,485,639.20 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 28,119,598.74 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 258,589.92 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 37,113,618.47 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 16,774,299.58 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,758,209.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,972,949.89 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,504,600.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,103,560.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 281,089.92 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 4,910,700.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหัวทะเล
อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 318,445.96 925,000.00 319,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

27,655.80 25,000.00 29,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 204,891.05 300,000.00 220,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 550,992.81 1,250,000.00 568,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 19,485,639.20 19,250,000.00 19,932,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

19,485,639.20 19,250,000.00 19,932,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 28,119,598.74 25,500,000.00 28,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

28,119,598.74 25,500,000.00 28,500,000.00

รวม 48,156,230.75 46,000,000.00 49,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหัวทะเล
อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 16,774,299.58 17,345,600.00 17,223,300.00

งบบุคลากร 11,758,209.00 13,521,420.00 14,360,433.00

งบดําเนินงาน 4,972,949.89 9,164,300.00 10,429,650.00

งบลงทุน 1,504,600.00 3,191,400.00 4,632,800.00

งบเงินอุดหนุน 2,103,560.00 2,777,280.00 2,353,817.00

รวมจายจากงบประมาณ 37,113,618.47 46,000,000.00 49,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลหัวทะเล

อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลหัวทะเล
อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,701,020

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,818,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,923,200

แผนงานสาธารณสุข 1,246,900

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,366,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,235,917

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,012,400

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 660,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,542,363

แผนงานการเกษตร 270,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 17,223,300

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 49,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลหัวทะเล
อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 17,223,300 17,223,300
    งบกลาง 17,223,300 17,223,300

หน้า : 1/10



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

งานสารสนเทศ รวม

งบบุคลากร 4,282,220 531,200 1,610,200 150,500 0 6,574,120
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,793,520 0 0 0 0 1,793,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,488,700 531,200 1,610,200 150,500 0 4,780,600

งบดําเนินงาน 1,714,000 61,000 669,500 22,000 108,000 2,574,500
    คาตอบแทน 162,000 5,000 256,000 2,000 0 425,000

    คาใช้สอย 719,000 56,000 298,000 20,000 108,000 1,201,000

    คาวัสดุ 260,000 0 90,000 0 0 350,000

    คาสาธารณูปโภค 573,000 0 25,500 0 0 598,500

งบลงทุน 456,000 0 66,400 0 0 522,400
    คาครุภัณฑ 456,000 0 66,400 0 0 522,400

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 0 0 30,000
    เงินอุดหนุน 30,000 0 0 0 0 30,000

รวม 6,482,220 592,200 2,346,100 172,500 108,000 9,701,020

หน้า : 2/10



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 0 559,800 0 559,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 559,800 0 559,800

งบดําเนินงาน 650,000 413,000 50,000 1,113,000
    คาตอบแทน 60,000 5,000 0 65,000

    คาใช้สอย 400,000 238,000 0 638,000

    คาวัสดุ 190,000 170,000 50,000 410,000

งบลงทุน 146,100 0 0 146,100
    คาครุภัณฑ 146,100 0 0 146,100

รวม 796,100 972,800 50,000 1,818,900

หน้า : 3/10



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 982,340 1,886,610 2,868,950
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 982,340 1,886,610 2,868,950

งบดําเนินงาน 103,000 1,879,750 1,982,750
    คาตอบแทน 10,000 30,000 40,000

    คาใช้สอย 63,000 670,650 733,650

    คาวัสดุ 30,000 1,163,100 1,193,100

    คาสาธารณูปโภค 0 16,000 16,000

งบลงทุน 4,000 9,500 13,500
    คาครุภัณฑ 4,000 9,500 13,500

งบเงินอุดหนุน 0 2,058,000 2,058,000
    เงินอุดหนุน 0 2,058,000 2,058,000

รวม 1,089,340 5,833,860 6,923,200

หน้า : 4/10



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 637,000 0 637,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 637,000 0 637,000

งบดําเนินงาน 83,000 278,400 361,400
    คาตอบแทน 10,000 0 10,000

    คาใช้สอย 43,000 248,400 291,400

    คาวัสดุ 30,000 30,000 60,000

งบลงทุน 8,500 0 8,500
    คาครุภัณฑ 8,500 0 8,500

งบเงินอุดหนุน 0 240,000 240,000
    เงินอุดหนุน 0 240,000 240,000

รวม 728,500 518,400 1,246,900

หน้า : 5/10



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 940,000 0 940,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 940,000 0 940,000

งบดําเนินงาน 308,000 110,000 418,000
    คาตอบแทน 165,000 0 165,000

    คาใช้สอย 83,000 110,000 193,000

    คาวัสดุ 60,000 0 60,000

งบลงทุน 8,000 0 8,000
    คาครุภัณฑ 8,000 0 8,000

รวม 1,256,000 110,000 1,366,000

หน้า : 6/10



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 0 443,100 1,008,000 1,451,100
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 443,100 1,008,000 1,451,100

งบดําเนินงาน 5,000 190,000 564,000 759,000
    คาตอบแทน 5,000 10,000 40,000 55,000

    คาใช้สอย 0 30,000 424,000 454,000

    คาวัสดุ 0 150,000 100,000 250,000

งบเงินอุดหนุน 0 25,817 0 25,817
    เงินอุดหนุน 0 25,817 0 25,817

รวม 5,000 658,917 1,572,000 2,235,917

หน้า : 7/10



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 355,400 0 355,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 355,400 0 355,400

งบดําเนินงาน 35,000 600,000 635,000
    คาตอบแทน 5,000 0 5,000

    คาใช้สอย 30,000 600,000 630,000

งบลงทุน 22,000 0 22,000
    คาครุภัณฑ 22,000 0 22,000

รวม 412,400 600,000 1,012,400
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 460,000 200,000 660,000
    คาใช้สอย 400,000 200,000 600,000

    คาวัสดุ 60,000 0 60,000

รวม 460,000 200,000 660,000

หน้า : 8/10



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 382,463 591,600 974,063
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 382,463 591,600 974,063

งบดําเนินงาน 527,000 1,169,000 1,696,000
    คาตอบแทน 39,000 116,000 155,000

    คาใช้สอย 168,000 1,053,000 1,221,000

    คาวัสดุ 320,000 0 320,000

งบลงทุน 30,000 3,842,300 3,872,300
    คาครุภัณฑ 30,000 5,300 35,300

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 3,837,000 3,837,000

รวม 939,463 5,602,900 6,542,363

หน้า : 9/10



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 70,000 160,000 230,000
    คาใช้สอย 50,000 160,000 210,000

    คาวัสดุ 20,000 0 20,000

งบลงทุน 40,000 0 40,000
    คาครุภัณฑ 40,000 0 40,000

รวม 110,000 160,000 270,000

หน้า : 10/10



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,701,020

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,818,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,923,200

แผนงานสาธารณสุข 1,246,900

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,366,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,235,917

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,012,400

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 660,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,542,363

แผนงานการเกษตร 270,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 17,223,300

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 49,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลหัวทะเล และโดยอนุมัติของนายอําเภอบําเหน็จณรงค์

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 49,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 49,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารส่วนตําบลหัวทะเล
อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลหัวทะเลปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลหัวทะเลมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นางสุภาภรณ์   นิลประทีปปรีชา)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลหัวทะเล

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นางสาวอ้อยใจ  คําบุญเรือง)

ตําแหนง นายอําเภอบําเหน็จณรงค์



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลหัวทะเล

อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ
 

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

หมวดภาษีอากร
     ภาษีบํารุงทองที่ 9,935.00 7,131.08 10,000.00 -30.00 % 7,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 230,230.70 245,489.88 850,000.00 -71.06 % 246,000.00
     ภาษีป้าย 47,428.00 65,825.00 65,000.00 1.54 % 66,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 287,593.70 318,445.96 925,000.00 319,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 2,269.80 2,269.80 2,000.00 50.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมการแพทย 0.00 100.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,900.00 7,066.00 3,000.00 160.00 % 7,800.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 610.00 460.00 300.00 66.67 % 500.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 2,540.00 0.00 100.00 % 2,500.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 3,827.00 120.00 0.00 100.00 % 200.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 13,200.00 15,100.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 40,525.50 0.00 4,700.00 -100.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 60.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 40.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 63,432.30 27,655.80 25,000.00 29,000.00

วันที่พิมพ : 23/9/2565  16:24:36 หนา : 1/3



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

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 2,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ดอกเบี้ย 249,422.50 204,891.05 300,000.00 -26.67 % 220,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 251,422.50 204,891.05 300,000.00 220,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 27.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 27.00 0.00 0.00 0.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 339,908.16 347,741.41 400,000.00 -12.50 % 350,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,792,214.56 9,798,992.92 9,000,000.00 8.89 % 9,800,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,646,450.68 2,938,454.06 3,000,000.00 0.00 % 3,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 43,683.79 39,216.75 50,000.00 -20.00 % 40,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,221,239.90 5,499,450.09 5,500,000.00 5.45 % 5,800,000.00
     คาภาคหลวงแร 46,769.33 49,584.49 50,000.00 10.00 % 55,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 46,363.96 30,352.48 50,000.00 -30.00 % 35,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,045,375.00 779,747.00 1,200,000.00 -29.17 % 850,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 1,060.00 2,000.00 0.00 100.00 % 2,000.00
     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 100.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 18,183,065.38 19,485,639.20 19,250,000.00 19,932,000.00

วันที่พิมพ : 23/9/2565  16:24:36 หนา : 2/3



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

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 24,627,335.00 28,119,598.74 25,500,000.00 11.76 % 28,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 24,627,335.00 28,119,598.74 25,500,000.00 28,500,000.00
รวมทุกหมวด 43,412,875.88 48,156,230.75 46,000,000.00 49,000,000.00

วันที่พิมพ : 23/9/2565  16:24:36 หนา : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหัวทะเล

อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 49,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 319,000 บาท
ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 7,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 246,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 66,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 29,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 7,800 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 2,500 บาท

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 200 บาท

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 15,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 220,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 220,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,932,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 350,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,800,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 3,000,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 40,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,800,000 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 55,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 35,000 บาท

วันที่พิมพ : 23/9/2565  16:25:25 หนา : 1/2



คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 850,000 บาท

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 2,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 28,500,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 28,500,000 บาท

วันที่พิมพ : 23/9/2565  16:25:25 หนา : 2/2



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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 160,216 106,940 188,000 4.1 % 195,700

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,389 6,594 10,000 0 % 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,800,800 10,213,200 11,000,000 0.91 % 11,100,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,344,800 4,431,600 4,696,000 -5.96 % 4,416,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 66,000 63,000 72,000 0 % 72,000

เงินสํารองจาย 287,129.04 993,451.5 1,000,000 -50 % 500,000

รายจายตามข้อผูกพัน

 1.) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลหัวทะเล (สปสช.)

250,000 250,000 250,000 -100 % 0

2.) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
หัวทะเล

150,000 150,000 150,000 -100 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารสวนตําบลหัวทะเล

อําเภอบําเหน็จณรงค์    จังหวัดชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 23/9/2565  16:26 หน้า : 1/83



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

เงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
หัวทะเล (สปสช.)

0 0 0 100 % 250,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหัว
ทะเล

0 0 0 100 % 200,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 410,000 0 % 410,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 69,600 0 % 69,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

230,000 490,000 0 0 % 0

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 69,514.08 69,514.08 0 0 % 0

รวมงบกลาง 15,364,848.12 16,774,299.58 17,845,600 17,223,300
รวมงบกลาง 15,364,848.12 16,774,299.58 17,845,600 17,223,300
รวมงบกลาง 15,364,848.12 16,774,299.58 17,845,600 17,223,300

รวมแผนงานงบกลาง 15,364,848.12 16,774,299.58 17,845,600 17,223,300
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 23/9/2565  16:26 หน้า : 2/83



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

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 314,080 63.68 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

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

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

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

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,886,400 1,886,400 1,386,400 -20.02 % 1,108,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,571,120 2,571,120 1,871,120 1,793,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,834,980 2,006,730 1,300,000 38.46 % 1,800,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 84,000 42,000 100 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 126,000 126,000 104,000 21.15 % 126,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 260,280 273,480 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 515,400 509,315 434,200 4.03 % 451,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 43,440 47,940 31,500 -14.29 % 27,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,864,100 3,047,465 1,911,700 2,488,700
รวมงบบุคลากร 5,435,220 5,618,585 3,782,820 4,282,220
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 26,000 0 100 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,520 0 0 100 % 20,000

คาเชาบ้าน 28,800 56,200 102,000 29.41 % 132,000

รวมค่าตอบแทน 31,320 82,200 102,000 162,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บ
หนังสือ  คาซักฟอก คาเชาทรัพย์สิน คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ คาตักสิ่งปฏิกูล คาติตตั้ง
ไฟฟ้า ประปา  โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ คาเบี้ยประกัน  คาเบี้ยประกันรถยนต์ 
คาธรรมเนียม พ.ร.บ.จราจรทางบก  ฯลฯ

0 0 75,000 -100 % 0

1) เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บ
หนังสือ  คาซักฟอก คาเชาทรัพย์สิน คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ คาตักสิ่งปฏิกูล  คาติตตั้ง
ไฟฟ้า ประปา  โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ คาเบี้ยประกัน  คาเบี้ยประกันรถยนต์ 
คาธรรมเนียม พ.ร.บ.จราจรทางบก  ฯลฯ

0 0 0 100 % 50,000

วันที่พิมพ์ : 23/9/2565  16:26 หน้า : 4/83



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

1.) เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผยแพร คา
ธรรมเนียมตาง ๆ คาจ้างเหมาบริการ คาติด
ตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ 
คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ ฯลฯ

24,728.3 0 0 0 % 0

2.) เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประกัน   คา
ธรรมเนียมตางๆ เชน คาธรรมเนียมรังวัด
ที่ดิน  คาเบี้ยประกันรถยนต์  คาธรรมเนียม 
พ.ร.บ.จราจรทางบก ของรถยนต์ทะเบียน   
นข  2254 ชย ฯลฯ     

0 15,049.62 0 0 % 0

2.) เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประกัน และคา
ธรรมเนียมตาง ๆ เชน คาเบี้ยประกันรถ
ยนต์ คาธรรมเนียม พ.ร.บ.จราจรทางบก 
ของรถยนต์ทะเบียน นข 2554 ชย.

12,380.86 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานขับ
รถยนต์สวนกลาง อบต.หัวทะเล

0 0 0 100 % 108,000

โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้าน
ผลิตและพิมพ์เอกสาร บันทึกข้อมูล
งานบริหารงานบุคคล อบต.หัวทะเล

0 0 0 100 % 108,000

โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานทํา
ความสะอาดอาคารสํานักงาน อบต.หัวทะเล

0 0 0 100 % 108,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 7,063 8,072 10,000 150 % 25,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 22,428 30,018 330,000 -100 % 0

2)  คาใช้จายในการจัดกิจกรรมหรือเข้ารวม
งานรัฐพิธี/ราชพิธี งานรวมพลังมวลชนหรือ
จัดกิจกรรมวันสําคัญที่ทางรัฐบาลประกาศ
ให้เป็นวันสําคัญตางๆ     

0 0 60,000 -100 % 0

2.) คาใช้จายในการจัดกิจกรรม หรือเข้า
รวมงานรัฐพิธี/ราชพิธี งานรวมพลังมวลชน
หรือจัดกิจกรรมวันสําคัญที่ทางรัฐบาล
ประกาศให้เป็นวันสําคัญตาง ๆ

3,500 31,146 0 0 % 0

3)  คาใช้จายตามโครงการ "อบต.เคลื่อนที่  
บําบัดทุกข์  บํารุงสุข   สร้างรอยยิ้มให้กับ
ประชาชน" ประจําปงบประมาณ 2565      0 0 20,000 -100 % 0

3.) คาใช้จายจัดงานโครงการ อบต.เคลื่อนที่ 
บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับ
ประชาชน

0 36,200 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

4) คาใช้จายตามโครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํา
งานให้แกคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานและลูกจ้างของ อบต.   

0 0 5,000 -100 % 0

4.) คาใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

8,000 8,000 0 0 % 0

5) คาใช้จายเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร                 0 0 10,000 -100 % 0

6) คาใช้จายในการเลือกตั้ง 
0 0 1,450,000 -100 % 0

6.) คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภาพในการทํางานให้แกคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารสวนตําบล

13,010 0 0 0 % 0

7.) คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา
โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ
ราชการให้แกคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้างขององค์การบริหารสวนตําบล

256,700 242,200 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาใช้จายตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ 
บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับ
ประชาชน

0 0 0 100 % 40,000

คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานสวนตําบล  
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง องค์การ
บริหารสวนตําบลหัวทะเล

0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 100,000

คาใช้จายในการสงเสริม สนับสนุน การจัด
กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของ
คนในชาติ

0 0 0 100 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 100,000

โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้าน
ผลิตและพิมพ์เอกสาร บันทึกข้อมูล
งานบริหารงานบุคคล จํานวน  1  อัตรา

0 0 38,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 11,500 9,522 60,000 -50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 359,310.16 380,207.62 2,058,000 719,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 66,625 78,798 113,000 -64.6 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,096 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 11,771 15,562 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุยานพาหนะและขนสง 12,320 500 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 31,941.4 57,113.2 70,000 71.43 % 120,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 1,700 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,890 8,998 10,000 200 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 151,643.4 162,671.2 253,000 260,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 303,364.24 275,659.14 350,000 25.71 % 440,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 40,154.6 42,407.2 40,000 20 % 48,000

คาบริการโทรศัพท์ 13,245.64 14,282.28 10,000 -50 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 36,142.46 38,391.6 65,000 7.69 % 70,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 392,906.94 370,740.22 465,000 573,000
รวมงบดําเนินงาน 935,180.5 995,819.04 2,878,000 1,714,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.)  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบ
ตั้งพื้นหรือแบบแขวน   จํานวน   2   ตัว     

0 42,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 23/9/2565  16:26 หน้า : 9/83



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

2.)  ตู้เก็บของงานบ้านงานครัว   จํานวน  1
 หลัง   0 7,400 0 0 % 0

3.)  โต๊ะทํางาน(ไม้)จํานวน  2  ตัว  
0 5,600 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน (สายปฏิบัติ) 0 0 0 100 % 60,500

เครื่องถายเอกสาร 0 0 0 100 % 35,000

เครื่องปรับอากาศ 0 0 0 100 % 234,500

เครื่องแสกนลายนิ้วมือ  ชนิดบันทึกเวลาเข้า 
-ออกงาน
-รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ
-สามารถบันทึกลายนิ้วมือได้ 100,000 
รายการ
-หน้าจอ LCD
-สามารถเชื่อมตอได้หลายรูปแบบ
-มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทํา
งาน
-ราคาไมรวมคาติดตั้ง

0 0 8,000 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร  2 บานเลื่อนกระจก 0 0 0 100 % 9,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ตู้เย็น  ขนาด  5 คิวบิกฟุต จํานวน  1  หลัง 

 -ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ํา
 -เป็นรุนที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย
 - การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึง
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยนอกเหนือ
จากการพิจารณาด้านราคา

0 0 6,400 -100 % 0

โต๊ะทํางาน (ไม้) 0 0 0 100 % 6,000

โต๊ะทํางาน (เหล็ก) 0 0 0 100 % 7,000

โต๊ะประชุม 0 0 0 100 % 40,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1.) หม้อแปลงไฟฟ้า แบบแขวนบนเสา 
ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท์ 
ขนาด 160 เควีเอ จํานวน 1 เครื่อง

298,851 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

 -คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  (Notebook ) 
จํานวน  1  เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้(รายละเอียดแนบท้าย)
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที1่ * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท
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คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อย
กวา 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกน
เสมือน (12 Thread) 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวล
ผลสูง (Turbo 
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4.2 GHz 
จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวย
ความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา 
ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผง
วงจรหลักที่มีหนวยความจํา ขนาดไมน้อย
กวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้ง
อยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้หนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2
 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี

0 0 22,000 -100 % 0
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ความสามารถในการใช้หนวยความจําหลัก
ในการแสดงภาพ
ข

1) เครื่องคอมพิวเตอร์   สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1  จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง      

0 0 22,000 -100 % 0

1.) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (Notebook) 
จํานวน  1 เครื่อง    0 22,000 0 0 % 0

2.) เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง      

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (Notebook) 0 0 0 100 % 44,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Inkjet Tank  Printer)

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 298,851 99,000 58,400 456,000
รวมงบลงทุน 298,851 99,000 58,400 456,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

1)โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น  อําเภอบําเหน็จณรงค์   จังหวัด
ชัยภูมิ

0 0 20,000 50 % 30,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นอําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

0 30,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 30,000 20,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 30,000 20,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,669,251.5 6,743,404.04 6,739,220 6,482,220
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 222,300 4.81 % 233,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 289,000 3.18 % 298,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 511,300 531,200
รวมงบบุคลากร 0 0 511,300 531,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 5,000 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อ
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 36,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

-คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 56,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 15,000 61,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 526,300 592,200
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 703,612 584,160 840,000 25 % 1,050,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

28,154 28,680 13,000 84.62 % 24,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินประจําตําแหนง 24,500 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 433,800 447,000 465,000 3.05 % 479,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 44,040 31,260 18,200 -17.58 % 15,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,234,106 1,091,100 1,378,200 1,610,200
รวมงบบุคลากร 1,234,106 1,091,100 1,378,200 1,610,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

76,450 128,000 200,000 0 % 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 24,000 0 0 100 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 100,450 128,000 220,000 256,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) คาจ้างเหมาบริการโครงการจัดทําและ
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   
   

0 0 182,400 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

1.) คาใช้จายให้ได้มาซึ่งบริการ 101.65 0 0 0 % 0

1.1 คาจ้างเหมาบริการฅโครงการจัดทําและ
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
เพื่อรองรับ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารสวน
ตําบลหัวทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค์   
จังหวัดชัยภูมิ ประจําปงบประมาณ 2564    
  

0 184,173.44 0 0 % 0

2.) คาจ้างเหมาบริการ คก.จัดทําและปรับ
ปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อ
รองรับ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ
.ศ.2562

566,087 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติ
งานด้านงานธุรการ กองคลัง อบต.หัวทะเล

0 0 0 100 % 108,000

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายเพื่อ
ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ กองคลัง อบต.หัว
ทะเล

0 0 0 100 % 108,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 2,000 0 % 2,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 - คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  
0 0 75,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

1.) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 77,868 42,658 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 40,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,000 3,400 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 646,056.65 230,231.44 269,400 298,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 44,195 27,180 60,000 0 % 60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 7,350 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,490 15,120 10,000 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 61,685 49,650 80,000 90,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 7,350 3,632 5,000 100 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 14,124 15,408 15,500 0 % 15,500

รวมค่าสาธารณูปโภค 21,474 19,040 20,500 25,500
รวมงบดําเนินงาน 829,665.65 426,921.44 589,900 669,500

วันที่พิมพ์ : 23/9/2565  16:26 หน้า : 18/83



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

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1) ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปด   จํานวน 2 
หลัง   0 11,800 14,600 -100 % 0

1.) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ 11,000 0 0 0 % 0

2) โต๊ะทํางาน(ไม้)   จํานวน  1  ตัว 0 0 2,800 -100 % 0

ตู้เหล็ก  แบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 11,400

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด  4 
ฟุต (W118.4*D40.6*H87.4 ซม.) จํานวน  
1  หลัง

0 0 4,500 -100 % 0

โต๊ะทํางาน(ไม้) 0 0 0 100 % 3,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1) คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (Notebook) 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 22,000 -100 % 0

1.) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

30,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

1.) เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1  จอแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง      

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (Notebook) 0 0 0 100 % 44,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Inkjet Tank  Printer)

0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 41,000 33,800 43,900 66,400
รวมงบลงทุน 41,000 33,800 43,900 66,400

รวมงานบริหารงานคลัง 2,104,771.65 1,551,821.44 2,012,000 2,346,100
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 90,500 66.3 % 150,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 90,500 150,500
รวมงบบุคลากร 0 0 90,500 150,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,000 -33.33 % 2,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 3,000 2,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 13,000 22,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 103,500 172,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานสารสนเทศ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติ
งานด้านระบบสารสนเทศ อบต.หัวทะเล

0 0 0 100 % 108,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 108,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 108,000

รวมงานสารสนเทศ 0 0 0 108,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,774,023.15 8,295,225.48 9,381,020 9,701,020

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 90,000 -33.33 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 90,000 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  
คาซักฟอก คาเชาทรัพย์สิน คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ คาตักสิ่งปฏิกูล คาติตตั้ง
ไฟฟ้า ประปา  โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ คาเบี้ยประกัน  คาเบี้ยประกันรถยนต์ 
คาธรรมเนียม พ.ร.บ.จราจรทางบก  คาเชา
ทรัพย์สิน  ฯลฯ

0 0 0 100 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1) คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

0 0 20,000 -100 % 0

2) คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมจิตอาสา
ภัยพิบัติตําบลหัวทะเล

0 0 30,000 -100 % 0

3) คาใช้จายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0 0 57,600 -100 % 0

คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัย
พิบัติตําบลหัวทะเล

0 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0 0 0 100 % 300,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมค่าใช้สอย 0 0 127,600 400,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 50,000 -60 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 100,000 -30 % 70,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 150,000 190,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 367,600 650,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กล้องโทรทัศน์วงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกสํานักงาน

0 0 0 100 % 74,100

อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE 
L2 Switch) ขนาด 16 ชอง

0 0 0 100 % 15,000

อุปกรณ์บันทึกภาพเครือขาย (Net  Video 
Recorder) แบบ 16 ชอง

0 0 0 100 % 57,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 146,100
รวมงบลงทุน 0 0 0 146,100

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 367,600 796,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 419,900 4.74 % 439,800

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 117,360 -7.98 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 549,260 559,800
รวมงบบุคลากร 0 0 549,260 559,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

25,000 50,000 0 0 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 25,000 50,000 10,000 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.) คาใช้จายที่ให้ได้มาซึ่งบริการ 5,820 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อบต.หัวทะเล

0 0 0 100 % 108,000

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  
คาซักฟอก คาเชาทรัพย์สิน คาจ้าง
เหมาบริการตางๆคาตักสิ่งปฏิกูล คาติตตั้ง
ไฟฟ้า ประปา  โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ คาเบี้ยประกัน  คาเบี้ยประกันรถยนต์ 
คาธรรมเนียม พ.ร.บ.จราจรทางบก  ฯลฯ

0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 1.) คาใช้จายตามโครงการดําเนินการตั้งจุด
บริการประชาชนในชวงเทศกาล

0 30,000 0 0 % 0

1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

1.) คาใช้จายโครงการจัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนชวงเทศกาล

15,000 0 0 0 % 0

2) คาใช้จายตามโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนถนนในชวงเทศกาลตางๆ

0 0 30,000 -100 % 0

คาใช้จายตามโครงการชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น  กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิด
สาธารณภัย

0 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาใช้จายตามโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนถนนในชวงเทศกาลตางๆ

0 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบลหัว
ทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

142,800 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 11,760 5,080 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 175,380 35,080 70,000 238,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 800 5,000 20,000 300 % 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 30,820 18,880 40,000 0 % 40,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 31,620 23,880 60,000 170,000
รวมงบดําเนินงาน 232,000 108,960 140,000 413,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

1. หัวฉีดปรับฝอย  แบบสวมปลายด้ามยาว
รายละเอียดดังนี้
- ขนาดสําหรับใช้สวมปลาย 2.5 นิ้ว (แบบ
เกลียว) สําหรับสวมเข้ากับปลายหัวฉีดด้าม
ยาว
- วัสดุทําจากทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
- สามารถปรับเป็นละอองฝอยและลําตรง

0 5,200 0 0 % 0

2. สายสงน้ําดับเลิง 2.5 นิ้ว
รายละเอียดดังนี้
- สายสงน้ําดับเพลิงชนิดผ้าใยโพลีเอส
เตอร์/ยาง EPDM (ผ้า 3 ชั้น) 17/250 
bar/psi สีแดง ขนาด 2.5" x 30 เมตร 
พร้อมข้อตอสวมเร็วตัวผู้ - ตัวเมีย ขนาด 
2.5 นิ้ว วัสดุทองเหลือง

0 18,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 23,200 0 0
รวมงบลงทุน 0 23,200 0 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 232,000 132,160 689,260 972,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานจราจร
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 50,000

รวมงานจราจร 0 0 0 50,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 232,000 132,160 1,056,860 1,818,900

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,028,838 1,160,688 400,000 129.09 % 916,340

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

15,917 14,340 7,000 242.86 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 42,000 80,500 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 945,480 943,200 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 71,220 54,660 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,103,455 2,253,388 449,000 982,340
รวมงบบุคลากร 2,103,455 2,253,388 449,000 982,340

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 5,000 0 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 15,000 -66.67 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,500 4,500 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 7,500 4,500 20,000 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

 - เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บ
หนังสือ  คาซักฟอก คาเชาทรัพย์สิน คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ คาตักสิ่งปฏิกูล คาติตตั้ง
ไฟฟ้า ประปา  โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ คาเบี้ยประกัน  คาธรรมเนียมตางๆ 
เชน คาเบี้ยประกันรถยนต์ คาธรรมเนียม พ
.ร.บ.จราจรทางบก  ฯลฯ       

0 0 5,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  
คาซักฟอก คาเชาทรัพย์สิน คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ คาตักสิ่งปฏิกูล คาติตตั้ง
ไฟฟ้า ประปา  โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ คาเบี้ยประกัน  คาเบี้ยประกันรถยนต์ 
คาธรรมเนียม พ.ร.บ.จราจรทางบก  คาเชา
ทรัพย์สิน  ฯลฯ

0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 3,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 - คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  
0 0 40,000 -100 % 0

1.) คาใช้จายในการเดินทรางไปราชการ 60,303 0 0 0 % 0

1.) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 36,314 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 13,375 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 73,678 36,314 55,000 63,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,554 9,961 10,000 100 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,780 14,670 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 38,800 42,540 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 46,134 67,171 20,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 127,312 107,985 95,000 103,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

 1) โต๊ะทํางาน(ไม้)  จํานวน 1 ตัว  
0 2,800 0 0 % 0

2 ) เก้าอี้ทํางาน(สายปฏิบัติ) จํานวน   1   
ตัว  0 1,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1) เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1  จอแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว จํานวน  1 เครื่อง      

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Inkjet Tank  Printer)

0 0 0 100 % 4,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Inkjet Tank Printer)  (รายละเอียด
ตามบัญชีเอกสารแนบท้าย)

0 0 4,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 26,300 4,000 4,000
รวมงบลงทุน 0 26,300 4,000 4,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,230,767 2,387,673 548,000 1,089,340
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 1,077,120 -30.37 % 750,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 84,000 0 % 84,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 1,063,840 -6.74 % 992,110

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 53,500 13.08 % 60,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 2,278,460 1,886,610
รวมงบบุคลากร 0 0 2,278,460 1,886,610

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 5,000 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 25,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

 1) เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บ
หนังสือ  คาซักฟอก คาเชาทรัพย์สิน คาจ้าง
เหมาบริการตางๆคาตักสิ่งปฏิกูล คาติตตั้ง
ไฟฟ้า ประปา  โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ คาเบี้ยประกัน  คาธรรมเนียมตางๆ 
เชน คาเบี้ยประกันรถยนต์ คาธรรมเนียม พ
.ร.บ.จราจรทางบก  ฯลฯ     

0 1,000 5,000 -100 % 0

 2 )คาจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้าง
เหมาบุคลากรปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลหัวทะเล       

0 258,300 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลหัวทะเล ตําแหนง
ผู้ดูแลเด็ก

195,610 0 0 0 % 0
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เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  
คาซักฟอก คาเชาทรัพย์สิน คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ คาตักสิ่งปฏิกูล คาติตตั้ง
ไฟฟ้า ประปา  โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ คาเบี้ยประกัน  คาเบี้ยประกันรถยนต์ 
คาธรรมเนียม พ.ร.บ.จราจรทางบก  ฯลฯ

0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.) โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหาร
สถานศึกษา ศพด. เงินสนับสนุนอาหาร
กลางวัน

686,000 512,140 500,000 -100 % 0

2.) โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหาร
สถานศึกษา ศพด. เงินสนับสนุนคาจัดการ
เรียนการสอนของ ศพด.(คารายหัว)

238,000 177,800 158,100 -100 % 0

3.) โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหาร
สถานศึกษา ศพด.เงินสนับสนุนคาใช้จายใน
การจัดการศึกษาสําหรับ ศพด.

100,570 87,690 80,230 -100 % 0

4.) คาใช้จายตามโครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ

43,135 0 0 0 % 0

5.) คาใช้จายตามโครงการอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลหัวทะเล

13,880 11,800 15,000 -100 % 0
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คาใช้จายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ

0 0 0 100 % 40,000

คาใช้จายตามโครงการอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

โครงการกอสร้างสนามเด็กเลนสร้างปัญญา  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลหัวทะเล

100,963.95 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถาน
ศึกษา

0 0 0 100 % 535,650

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 1,378,158.95 1,048,730 778,330 670,650
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 1,143,000 -6.12 % 1,073,100

คาอาหารเสริม (นม) 820,658.44 1,038,600.42 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 60,000 16.67 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 820,658.44 1,038,600.42 1,223,000 1,163,100
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ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 14,124 15,408 16,000 0 % 16,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 14,124 15,408 16,000 16,000
รวมงบดําเนินงาน 2,212,941.39 2,102,738.42 2,042,330 1,879,750

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด  
4 ฟุต (W118.4*D40.6*H87.4 ซม.) 
จํานวน  1  หลัง

0 0 4,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 0 0 100 % 9,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 4,500 9,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสวนตําบลหัวทะเล

90,800 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 90,800 0 0 0
รวมงบลงทุน 90,800 0 4,500 9,500
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน     0 0 2,065,350 -100 % 0

1.) เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน 1,856,000 1,833,560 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.

0 0 0 100 % 2,058,000

รวมเงินอุดหนุน 1,856,000 1,833,560 2,065,350 2,058,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,856,000 1,833,560 2,065,350 2,058,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,159,741.39 3,936,298.42 6,390,640 5,833,860
รวมแผนงานการศึกษา 6,390,508.39 6,323,971.42 6,938,640 6,923,200

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 90,360 192,360 237,000 89.87 % 450,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 648,000 732,920 117,300 3.15 % 121,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 72,000 92,896 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 810,360 1,018,176 420,300 637,000
รวมงบบุคลากร 810,360 1,018,176 420,300 637,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 5,000 0 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 15,000 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.) เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผยแพร คา
ธรรมเนียมตาง ๆ คาจ้างเหมาบริการ คาติด
ตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ 
คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ ฯลฯ

7,650 0 10,000 -100 % 0
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เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  
คาซักฟอก คาเชาทรัพย์สิน คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ คาตักสิ่งปฏิกูล คาติตตั้ง
ไฟฟ้า ประปา  โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ คาเบี้ยประกัน  คาเบี้ยประกันรถยนต์ 
คาธรรมเนียม พ.ร.บ.จราจรทางบก  ฯลฯ

0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 3,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 14,022 0 30,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 22,170 10,250 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 43,842 10,250 50,000 43,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 1,821 9,512 10,000 100 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,740 210 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 52,515 80,480 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 5,000 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 75,076 90,202 15,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 118,918 100,452 80,000 83,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน - โต๊ะทํางานไม้ 2 ลิ้นชัก
ขวา จํานวน 1 ตัว ขนาดกว้าง  กว้าง 120 x 
ยาว 60 x สูง 75 cm สีน้ําตาล

2,700 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร  2 บานเลื่อนกระจก 0 0 0 100 % 4,500

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก  ขนาด 
 4 ฟุต (W118.4*D40.6*H87.4 ซม.) 
จํานวน  1  หลัง 

0 0 4,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (Notebook) 
จํานวน  1 เครื่อง    0 22,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Inkjet Tank  Printer)

0 0 0 100 % 4,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,700 22,000 4,500 8,500
รวมงบลงทุน 2,700 22,000 4,500 8,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 931,978 1,140,628 504,800 728,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.) คาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะและสิ่ง
ปฏิกูล

182,400 181,893.34 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.) คาใช้จายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้่าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัดติยราชนารี

49,581 47,415 48,400 -100 % 0

2.) คาใช้จายตามโครงการรณรงค์ป้องกัน
และกําจัดยุงลายภายในพื้นที่ตําบลหัวทะเล

169,400 129,200 170,000 -100 % 0

3.) โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ  
โรคระบาดตางๆ ในพื้นที่ตําบลหัวทะเล

0 0 650,000 -100 % 0

คาใช้จายตามโครงการควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออกและกําจัดยุงลาย

0 0 0 100 % 180,000

คาใช้จายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

0 0 0 100 % 68,400
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รวมค่าใช้สอย 401,381 358,508.34 868,400 248,400
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 60,000 -50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 60,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 401,381 358,508.34 928,400 278,400

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

1.) คาใช้จายตามโครงการปรับปรุง บํารุง
รักษาซอมแซมสิ่งกอสร้างบอขยะในเขต
พื้นที่ตําบลหัวทะเล

0 40,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 40,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 40,000 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1.) เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข

0 240,000 240,000 -100 % 0
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เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข

0 0 0 100 % 240,000

รวมเงินอุดหนุน 0 240,000 240,000 240,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 240,000 240,000 240,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 401,381 638,508.34 1,168,400 518,400
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,333,359 1,779,136.34 1,673,200 1,246,900

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 923,040 977,280 858,300 4.63 % 898,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

5,220 0 0 0 % 0

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 103,209 142,200 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 15,927 17,220 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,089,396 1,178,700 900,300 940,000
รวมงบบุคลากร 1,089,396 1,178,700 900,300 940,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 130,000 0 % 130,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 21,800 16,300 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 41,000 -26.83 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 21,800 16,300 176,000 165,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บ
หนังสือ  คาซักฟอก คาเชาทรัพย์สิน คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ คาตักสิ่งปฏิกูล คาติตตั้ง
ไฟฟ้า ประปา  โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ      

0 0 10,000 -100 % 0

2.) เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประกัน และคา
ธรรมเนียมตาง ๆ เชน คาเบี้ยประกันรถ
ยนต์ คาธรรมเนียม พ.ร.บ.จราจรทางบก 
ของรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ทะเบียน 
นข 3044 ชย.

26,158.79 24,248.25 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  
คาซักฟอก คาเชาทรัพย์สิน คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ คาตักสิ่งปฏิกูล คาติตตั้ง
ไฟฟ้า ประปา  โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ คาเบี้ยประกัน  คาเบี้ยประกันรถยนต์ 
คาธรรมเนียม  พ.ร.บ.จราจรทางบก  คาเชา
ทรัพย์สิน  ฯลฯ

0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 3,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 14,436 22,424 40,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 28,449.25 22,858.4 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 69,044.04 69,530.65 70,000 83,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,817 49,988 50,000 -40 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 12,800 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 58,750 56,620 4,000 25 % 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,810 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 83,377 119,408 79,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 174,221.04 205,238.65 325,000 308,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Inkjet Tank  Printer)

0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 8,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 8,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 1,263,617.04 1,383,938.65 1,225,300 1,256,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น  กรณีสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

0 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรีและบุคคล
ในครอบครัว

0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ตําบลหัวทะเล  (อพม
.ตําบลหัวทะเล)

0 0 0 100 % 40,000

-คาใช้จายตามโครงการให้ความชวยเหลือ
ประชาชนด้านการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต(ผู้ด้วอยโอกาส ผู้ยากไร้)

0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 30,000 110,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1) ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน(ทรงสูง)   
จํานวน 1 หลัง    0 5,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

1) รถจักรยานยนต์   ขนาดไมต่ํากวา  120  
ซีซี  จํานวน   1  คัน

0 54,700 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

 1) พวงข้างรถจักรยานยนต์แบบมีหลังคา
โครงเหล็ก          0 13,800 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 74,400 0 0
รวมงบลงทุน 0 74,400 0 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 74,400 30,000 110,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,263,617.04 1,458,338.65 1,255,300 1,366,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 416,500 145,080 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

10,650 14,340 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 38,500 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 393,360 402,000 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 45,480 36,840 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 904,490 598,260 0 0
รวมงบบุคลากร 904,490 598,260 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 49,500 0 0 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 49,500 0 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 14,018 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,300 51,660 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 19,318 51,660 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 27,035 49,242 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 57,430 118,435 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 3,965 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 7,368 2,500 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 39,578 27,880 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 890 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 131,411 202,912 0 0
รวมงบดําเนินงาน 150,729 304,072 0 5,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,055,219 902,332 0 5,000
งานไฟฟ้าและประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 155,800 -11.42 % 138,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 8,500 182.35 % 24,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 261,000 1.76 % 265,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 20,600 -24.76 % 15,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 445,900 443,100
รวมงบบุคลากร 0 0 445,900 443,100

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 5,000 0 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 10,000 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  
คาซักฟอก คาเชาทรัพย์สิน คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ คาตักสิ่งปฏิกูล คาติตตั้ง
ไฟฟ้า ประปา  โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ คาเบี้ยประกัน  คาเบี้ยประกันรถยนต์ 
คาธรรมเนียม พ.ร.บ.จราจรทางบก  คาเชา
ทรัพย์สิน  ฯลฯ

0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 20,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 76,800 720,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 76,800 740,000 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 150,000 0 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 150,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 0 76,800 900,000 190,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอ
บําเหน็จณรงค์    จังหวัดชัยภูมิ

0 0 0 100 % 25,817
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1)เงินอุดหนุนประปาหมูบ้านเขาดิน ม.5  
ตําบลหัวทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค์ จ
.ชัยภูมิ      

0 0 290,000 -100 % 0

2) เงินอุดหนุนประปาหมูบ้านโคกแสว ม.6  
ตําบลหัวทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค์ จ
.ชัยภูมิ

0 0 109,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 399,000 25,817
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 399,000 25,817

รวมงานไฟฟ้าและประปา 0 76,800 1,744,900 658,917
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 756,000 0 % 756,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 84,000 200 % 252,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 840,000 1,008,000
รวมงบบุคลากร 0 0 840,000 1,008,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 300 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 10,000 40,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) คาใช้จายตามโครงการจ้างเหมาบริการ
ในการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลในเขตตําบล
หัวทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค์  จังหวัด
ชัยภูมิ

0 0 182,400 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาบริการในการจัดเก็บขยะ
และสิ่งปฏิกูลในเขตตําบลหัวทะเล

0 0 0 100 % 216,000

โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานขับ
รถกระเช้าไฟฟ้า

0 0 0 100 % 108,000

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  
 คาเชาทรัพย์สิน คาจ้างเหมาบริการตางๆ 
คาตักสิ่งปฏิกูล คาติตตั้งไฟฟ้า ประปา  
โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณตางๆ คาเบี้ย
ประกัน   คาธรรมเนียมตางๆ เชน คาเบี้ย
ประกันรถยนต์  คาธรรมเนียม พ.ร.บ
.จราจรทางบก  คาเชาทรัพย์สิน  ฯลฯ

0 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1) คาใช้จายตามโครงการชุมชนสะอาด 
ปราศจากขยะ

0 0 30,000 -100 % 0

คาใช้จายตามโครงการอบรมการกําจัดขยะ
มูลฝอย  ขยะเปยก สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย 
เพื่อควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอ
สุขภาพอนามัย  สวัสดิภาพ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน

0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 262,400 424,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 25,000 0 % 25,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 70,000 0 % 70,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 105,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 377,400 564,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 1,217,400 1,572,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,055,219 979,132 2,962,300 2,235,917
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 178,300 8.97 % 194,300

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 147,960 4.08 % 154,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 11,460 -38.05 % 7,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 337,720 355,400
รวมงบบุคลากร 0 0 337,720 355,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 5,000 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ   
0 0 30,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 35,000 35,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (Notebook) 0 0 0 100 % 22,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 22,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 22,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 372,720 412,400
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

2) คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้
กับประชาชนตําบลหัวทะเล 

0 0 30,000 -100 % 0

4) คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ตําบลหัวทะเล  (อพม
.ตําบลหัวทะเล)

0 0 40,000 -100 % 0

คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ประชาชน

0 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายตามโครงการสงเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับครัวเรือน  ระดับชุมชน และ
ระดับองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาใช้จายตามโครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนาตนเอง  พัฒนาชุมชน  สูการพัฒนา
ท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 100 % 300,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ/กลุมสตรี

0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 70,000 600,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 70,000 600,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 70,000 600,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 442,720 1,012,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.) คาใช้จายตามโครงการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาตาง ๆ

38,079 0 0 0 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาทะเลสีมุมเกมส์
ต้านยาเสพติด

0 0 0 100 % 300,000

โครงการสงนักกีฬาเด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปเข้ารวมการแขงขันรายการ
ตางๆ

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 38,079 0 0 400,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 60,000
รวมงบดําเนินงาน 38,079 0 0 460,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 38,079 0 0 460,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รด
น้ําดําหัวผู้สูงอายุตําบลหัวทะเล

0 185,455 0 0 % 0

2.) คาใช้จายตามโครงการสืบสาน
วัฒนธรรม ฉ่ําน้ํา แขงเรือ สุขเหลือวันลอย
กระทง

303,868 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ํา
ดําหัวผู้สูงอายุ

0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 303,868 185,455 0 200,000
รวมงบดําเนินงาน 303,868 185,455 0 200,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 303,868 185,455 0 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1)  โครงการขับเคลื่อนการจัดตั้งอุทยาน
ธรณี (ชัยภูมิจีโอพาร์ค)    0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 5,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 5,000 0

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 5,000 0
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 341,947 185,455 5,000 660,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 269,000 26.57 % 340,463

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 20,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 0 0 22,000 90.91 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 152,880 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 7,980 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 471,860 382,463
รวมงบบุคลากร 0 0 471,860 382,463

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 60,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -40 % 3,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 65,000 39,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บ
หนังสือ  คาซักฟอก คาเชาทรัพย์สิน คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ คาตักสิ่งปฏิกูล คาติตตั้ง
ไฟฟ้า ประปา  โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาธรรมเนียมตางๆ
เชน คาเบี้ยประกันรถยนต์ คาธรรมเนียม พ
.ร.บ.จราจรทางบก ฯลฯ

0 0 10,000 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติ
งานด้านงานธุรการ กองชาง อบต.หัวทะเล

0 0 0 100 % 108,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 30,000 -100 % 0

 โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน
ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศจํานวน  1  
อัตรา

0 0 38,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้าน
งานธุรการ  จํานวน  1 อัตรา

0 0 38,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 136,000 168,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 220,000 -9.09 % 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 25,000 -20 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 45,000 11.11 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 330,000 320,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบดําเนินงาน 0 0 531,000 527,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด  4 
ฟุต (W118.4*D40.6*H87.4 ซม.) จํานวน  
1  หลัง

0 0 4,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  (Notebook ) จํานวน 
 1  เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้(ราย
ละเอียดแนบท้าย)
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที1่ * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อย
กวา 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกน
เสมือน (12 Thread) 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวล
ผลสูง (Turbo 
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4.2 GHz 
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จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวย
ความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา 
ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผง
วงจรหลักที่มีหนวยความจํา ขนาดไมน้อย
กวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้ง
อยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้หนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2
 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้หนวยความจําหลัก
ในการแสดงภาพ
ขนาดไม

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (Notebook) 0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Inkjet Tank  Printer)

0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 26,500 30,000
รวมงบลงทุน 0 0 26,500 30,000
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 1,029,360 939,463
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 382,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 48,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 157,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 3,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 591,600
รวมงบบุคลากร 0 0 0 591,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 116,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติ
งานออกแบบ  สํารวจ ประมาณการงานกอ
สร้าง

0 0 0 100 % 108,000

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  
คาซักฟอก คาเชาทรัพย์สิน คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ คาตักสิ่งปฏิกูล คาติตตั้ง
ไฟฟ้า ประปา  โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ คาเบี้ยประกัน  คาเบี้ยประกันรถยนต์ 
คาธรรมเนียม พ.ร.บ.จราจรทางบก  คาเชา
ทรัพย์สิน  คารังวัดที่สาธารณะ ฯลฯ

0 0 0 100 % 150,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 745,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,053,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,169,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจือ/ตัด แบบมือถือ 0 0 0 100 % 5,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 5,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างที่พักรับรองประชาชน 
องค์การบริหารสวนตําบลหัวทะเล

0 0 0 100 % 485,000

โครงการกอสร้างห้องครัว - ห้องเก็บ
เอกสารองค์การบริหารสวนตําบลหัวทะเล

0 0 0 100 % 499,000

โครงการกอสร้างห้องน้ําสําหรับบริการ
ประชาชน องค์การบริหารสวนตําบลหัว
ทะเล

0 0 0 100 % 563,000

โครงการกอสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การ
บริหารสวนตําบลหัวทะเล

0 0 0 100 % 495,000

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

1) โครงการตอเติมห้องครัวองค์การบริหาร
สวนตําบลหัวทะเล  

0 0 206,000 -100 % 0
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โครงการดัดแปลง ตอเติมเวทีและตกแตง
เฟอร์นิเจอร์(บิ้วอิน)ห้องประชุม ชั้น 2 
องค์การบริหารสวนตําบลหัวทะเล

0 0 0 100 % 499,000

โครงการตอเติมโครงหลังคาที่จอดรถเอนก
ประสงค์ องค์การบริหารสวนตําบลหัวทะเล

0 0 0 100 % 651,000

โครงการตอเติมเพื่อติดตั้งตะแกรงเหล็ก
ตาขายล้อมรอบตัวอาคารชั้น 2 สํานักงาน
องค์การบริหารสวนตําบลหัวทะเล

0 0 0 100 % 202,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

 -โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคุ้มโนนสะเดา-ป่าช้าเกา บ้านหนอง
ประดู  หมูที่ ๔  ตําบลหัวทะเล อําเภอ
บําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

0 239,000 0 0 % 0

 -โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโนนสังข์-บ้านโคกแสว  บ้านโนน
สังข์  หมูที่ ๙ ตําบลหัวทะเล อําเภอ
บําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

0 249,000 0 0 % 0

 -โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโสกหมอยา-โคกเตียน บ้านหัวทะเล  ม
.๑ - ม.๑๑  ตําบลหัวทะเล อําเภอบําเหน็จ
ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

0 249,000 0 0 % 0
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1.) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายโสกหมอยา - โคกเตียน บ้านหัว
ทะเล หมูที่ 11 , 1 ตําบลหัวทะเล อําเภอ
บําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

398,000 0 0 0 % 0

13.)  โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเลียบคลองห้วยสีมุม บ้านหัว
สะพาน หมูที่ 10 ตําบลหัวทะเล อําเภอ
บําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

199,000 0 0 0 % 0

14.) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายกี้ (ตอของเดิม) บ้านหัว
สระใหม หมูที่ 12 ตําบลหัวทะเล อําเภอ
บําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

74,000 0 0 0 % 0

2.) โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา สายบ้าน
นายสอิ้ง บ้านหัวสระ หมูที่ 2 ตําบลหัว
ทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

81,000 0 0 0 % 0

4.) โครงการกอสร้างรางระบายน้ําจากบ้าน
นางบัวพา ไปถึงบ้านนายประยูร บ้านกุม 
หมูที่ 3 ตําบลหัวทะเล อําเภอบําเหน็จ
ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

149,000 0 0 0 % 0

6.) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายข้างวัดหนองประดู บ้านหนอง
ประดู หมูที่ 4 ตําบลหัวทะเล อําเภอ
บําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

199,000 0 0 0 % 0
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8.) โครงการกอสร้างรางระบายน้ําภายใน
หมูบ้านสายบ้านนายเลี่ยม ฟุ้งสกุล บ้าน
หนองดง หมูที่ 7 ตําบลหัวทะเล อําเภอ
บําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

149,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างแท็งค์น้ําเพื่อการสูบน้ํา
ด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์

0 0 0 100 % 443,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายคูขาด บ้านหัวสระใหม  หมูที่ 12  
ตําบลหัวทะเล   อําเภอบําเหน็จณรงค์   
จังหวัดชัยภูมิ

0 0 265,000 -100 % 0

- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสันติสุข(บริเวณหน้าบ้านนายหัด เก
ตคําดี) บ้านหนองดง  หมูที่ 7 ตําบลหัว
ทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

0 0 211,000 -100 % 0

- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายรื่นรมย์ บ้านโคกแสว หมู 6 ตําบลหัว
ทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ

0 0 152,000 -100 % 0

- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสุวรรณศรี(บริเวณหน้าบ้านนายดง เฝ้า
หนองดู)บ้านกุม หมูที่ 3 ตําบลหัวทะเล 
อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

0 0 262,000 -100 % 0
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- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองแดง-หนองดง  บ้านเกา  หมูที่ 8 
ตําบลหัวทะเล   อําเภอบําเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูมิ 

0 0 263,000 -100 % 0

- โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.สาย
หนองเสือนวล(บริเวณบ้านนายสะอิ้ง ตั้ง
ไพโรจน์วงศ์)บ้านหัวสระ  หมูที่ 2 ตําบลหัว
ทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

0 0 151,000 -100 % 0

- โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหน้าบ้าน อบต.ศิริ-ห้วยดิน
ดํา  บ้านหนองดง หมูที่ 7  ตําบลหัวทะเล  
อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

0 0 54,000 -100 % 0

- โครงการกอสร้างลานเอนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณบออีสานเขียว  
บ้านโนนสังข์  หมูที่ 9  ตําบลหัวทะเล  
อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

0 0 265,000 -100 % 0

 -โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายหนอง
ดง-บ้านเกา  บ้านหนองดง หมูที่ ๗ ตําบล
หัวทะเล  อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัด
ชัยภูมิ       

0 58,400 0 0 % 0
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- โครงการถมดินขึ้นรูปคันทาง สายรอง
น้อย-หนองขาม (บริเวณไรนางรวย ฟาก
วิลัย) บ้านหัวสระ หมูที่ 2  ตําบลหัวทะเล  
อําเภอบําเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ

0 0 69,000 -100 % 0

- โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยศรีสมบรูณ์(บริเวณสี่
แยก-บ้านนายจรัส ยุทธยงค์) บ้านหัว
สะพาน  หมูที่ 10 ตําบลหัวทะเล อําเภอ
บําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

0 0 29,000 -100 % 0

- โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจากถนนลาดยาง-ห้วยสีมุม 
บ้านหัวสะพาน (ตอของเดิม) หมูที่ 10 
ตําบลหัวทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูมิ

0 0 119,000 -100 % 0

- โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(ตอจากเดิม)สายหน้าโรงเรียนหัว
สระวิทยา(ทิศเหนือ) บ้านหัวสะพาน หมูที่ 
10  ตําบลหัวทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูมิ

0 0 117,000 -100 % 0

- โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย
คลองโอบ บ้านหัวทะเล หมูที่ 11 ตําบลหัว
ทะเล  อําเภอบําเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ

0 0 300,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 23/9/2565  16:26 หน้า : 75/83



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

- โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย
ฉางเก็บของ-ถนนสุรนารายณ์ ๒๐๕ บ้าน
หนองประดู   หมูที่ 4  ตําบลหัวทะเล 
อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

0 0 126,000 -100 % 0

- โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย
บ้านหนองประดู-เขตบ้านโคกสวาง บ้าน
หนองประดู   หมูที่  4  ตําบลหัวทะเล 
อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

0 0 63,000 -100 % 0

- โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย
หนองดง(บริเวณไรนางน้อย ภูสระ) บ้านหัว
สระ หมูที่ 2 ตําบลหัวทะเล  อําเภอ
บําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

0 0 62,000 -100 % 0

- โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย
หลัง อบต.-บ้านนางเกียบ โพธิ์จัตุรัส  บ้าน
หนองประดู หมูที่ 4  ตําบลหัวทะเล อําเภอ
บําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

0 0 122,000 -100 % 0

 -โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางบุญ  บ้านหัวสระใหม  หมูที่ 
๑๒ ตําบลหัวทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูมิ 

0 76,000 0 0 % 0
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 -โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากถนนลาดยางถึงห้วยสีมุม บ้านหัว
สะพาน หมูที่ ๑๐  ตําบลหัวทะเล อําเภอ
บําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ  

0 249,000 0 0 % 0

 -โครงการลงลูกรังสายนาห้วย บ้านเขาดิน  
หมูที่ ๕ ตําบลหัวทะเล อําเภอบําเหน็จ
ณรงค์   จังหวัดชัยภูมิ    

0 24,500 0 0 % 0

 -โครงการลงลูกรังสายหัวนาเลียบ
คลองกระทุมลาย บ้านเกา  หมูที่ ๘ ตําบล
หัวทะเล
อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

0 41,000 0 0 % 0

1.) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหัวนา - 
ดอนตูม บ้านหัวสระ หมูที่ 2 ตําบลหัวทะเล 
อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

75,000 0 0 0 % 0

10.) โครงการลงลูกรังสายคูขาด บ้านหัว
สระใหม หมูที่ 12 ตําบลหัวทะเล อําเภอ
บําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

72,000 0 0 0 % 0

2.) โครงการลงลูกรังสายลับแล - บอน้ํานาย
แล บ้านเขาดิน หมูที่ 5 ตําบลหัวทะเล 
อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

17,200 0 0 0 % 0
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3.) โครงการลงลูกรังสายลับแล - บ้านนาย
ชื้น บ้านเขาดิน หมูที่ 5 ตําบลหัวทะเล 
อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

17,500 0 0 0 % 0

4.) โครงการลงลูกรังสายหลังโรงเรียน - ไร
นายดูด บ้านเขาดิน หมูที่ 5 ตําบลหัวทะเล 
อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

20,200 0 0 0 % 0

5.) โครงการลงลูกรังสายหนองตะไกร้ บ้าน
โคกแสว หมูที่ 6 ตําบลหัวทะเล อําเภอ
บําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

93,000 0 0 0 % 0

6.) โครงการลงลูกรังสายบ้านโคกแสว - ชน
เขตบ้านหนองกราด บ้านโคกแสว หมูที่ 6 
ตําบลหัวทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูมิ

93,000 0 0 0 % 0

7.) โครงการลงลูกรังสายคลองดินดํา บ้าน
หนองดง หมูที่ 7 ตําบลหัวทะเล อําเภอ
บําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

47,500 0 0 0 % 0

8.) โครงการลงลูกรังสายหัวนา - เลียบ
คลองกระทุมลาย บ้านเกา หมูที่ 8 ตําบลหัว
ทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

39,500 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนน คสล.สายข้างวัดหัว
ทะเล บ้านหัวทะเล หมู 1 ต.หัวทะเล อ
.บําเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ  โดยทําการกอ
สร้างจุดที่ 1  กอสร้างถนน คสล.กว้าง 5 ม
.ยาว17 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่กอสร้าง
ไมน้อยกวา 85 ตร.ม. จุดที่ 2  กอสร้างถนน 
คสล.กว้าง 4 ม.ยาว91 ม. หนา 0.15 ม
.หรือมีพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 364 ตร.ม. 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต
.หัวทะเล กําหนด

0 0 248,000 -100 % 0

-โครงการกอสร้างรางระบายและวางทอ
ระบายน้ํา สายข้างวัดหัวทะเล บ้านหัวทะเล 
หมูที่ 1 ตําบลหัวทะเล   อําเภอบําเหน็จ
ณรงค์   จังหวัดชัยภูมิ

0 0 1,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,723,900 1,185,900 3,085,000 3,837,000
รวมงบลงทุน 1,723,900 1,185,900 3,085,000 3,842,300

รวมงานก่อสร้าง 1,723,900 1,185,900 3,085,000 5,602,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,723,900 1,185,900 4,114,360 6,542,363
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น  กรณีชวยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้
น้อย

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 8,280 0 5,000 300 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 8,280 0 5,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 8,280 0 5,000 70,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําไฟฟ้า (ไดโว) 0 0 0 100 % 20,000
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ปั้มน้ําซัมเมอร์ส  (Submerse) พร้อมชุด
ควบคุม + MPPT Controller

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 40,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 40,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 8,280 0 5,000 110,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.) โครงการเฉลิมพระเกียรติ อันเนื่องมา
จากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จภูมิ
พลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถในรัฐกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู
หัวมหาวิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร 
รัชกาลที่ 10

2,920 0 20,000 -100 % 0

2) โครงการ "รักน้ํา  รักป่า  รักษาแผนดิน " 
    0 0 20,000 -100 % 0
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2) โครงการจิตอาสาหนวยพระราชทานและ
ประชาชนจิตอาสา

11,710 0 0 0 % 0

3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการ "รักน้ํา  รักป่า  รักษาแผนดิน  รัก
สิ่งแวดล้อม"

0 0 0 100 % 40,000

โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใสใจสิ่ง
แวดล้อม

0 0 0 100 % 20,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติ อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

0 0 0 100 % 40,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน-ภาย
นอกบริเวณที่ทําการองค์การบริหารสวน
ตําบลหัวทะเล อ.บําเหน็จณรงค์  จ.ชัยภูมิ

0 0 250,000 -100 % 0

โครงการสวนอาหารป่าชุมชนบ้านโคกแสว 
ม.6

0 0 0 100 % 50,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 14,630 0 320,000 160,000
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รวมงบดําเนินงาน 14,630 0 320,000 160,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 14,630 0 320,000 160,000

รวมแผนงานการเกษตร 22,910 0 325,000 270,000
รวมทุกแผนงาน 36,502,331.7 37,113,618.47 46,000,000 49,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหัวทะเล

อําเภอบําเหน็จณรงค   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 49,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 17,223,300 บาท
งบกลาง รวม 17,223,300 บาท

งบกลาง รวม 17,223,300 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 195,700 บาท

ในสวนของนายจ้าง 5% ของคาจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2558

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2  พ.ศ.2561 กรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญ
หาย

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,100,000 บาท

เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปบริบูรณ
ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,416,000 บาท

เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แกคนพิการที่มีสิทธิ
ตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป ได้รับเบี้ยความ
พิการคนละ  800 บาท/เดือน(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน
ที่  25 พ.ย.2557)และคนพิการที่มีอายุต่ํากวา 18 ป ได้รับเบี้ย
ความพิการคนละ  1,000 บาท/เดือน(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่  28 เม.ย.2563)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลัก
เกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 72,000 บาท

เพื่อรองรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ให้แกผู้ป่วยเอดสที่
แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไมเพียงพอตอ
การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล  ไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้โดยผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ย
ยังชีพคนละ 500  บาท/เดือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548

เงินสํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

-เป็นรายจายที่ตั้งไว้เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวา
จะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือด
ร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมได้ เชน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย  น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง  ภัย
หนาว   วาตภัย อัคคีภัย  ไฟป่าและหมอกควัน ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 69,600 บาท

 เพื่อจายชดเชยในสวนที่ท้องถิ่นรับภาระให้แกลูกจ้างประจําถาย
โอนที่เกษียณอายุราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
บําเหน็จลูกจ้างของหนวยการบริหารราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555

เงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหัวทะเล (สปสช.) จํานวน 250,000 บาท

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 410,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น ในอัตรา 2% ของประมาณการรายได้ไมรวมเงินอุดหนุน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4)พ.ศ.2563

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหัวทะเล จํานวน 200,000 บาท

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,482,220 บาท

งบบุคลากร รวม 4,282,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,793,520 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.  2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
 และ หนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
 (1)  คาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือนละ  20,400   บาท จํานวน 12 เดือน
 (2) คาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือนละ 11,220 บาท/คน  จํานวน   2  คน   จํานวน 12
 เดือน
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง ของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบลประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบลพ.ศ.  2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
    และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
 (1) คาตอบแทนประจําตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบล
ในอัตราเดือนละ  1,750   บาท จํานวน 12 เดือน 
 (2) คาตอบแทนประจําตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ  880  บาท/คน จํานวน 2
   คน จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล   ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.  2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และ
หนังสือตาง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
 (1) คาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา
เดือนละ  1,750  บาท จํานวน 12 เดือน  
 (2) คาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือนละ  880   บาท/คน จํานวน  2  คน จํานวน 12 เดือน
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.  2554    แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการตาง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  แยกราย
ละเอียดดังนี้
 (1) คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1 อัตรา ในอัตราเดือนละ  7,200
 บาท  จํานวน 12 เดือน
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,108,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.  2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง    แยกราย
ละเอียดดังนี้
 (1) คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน   1 อัตรา ในอัตราเดือนละ  11,220
  บาท จํานวน 12 เดือน 
 (2) คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน   1  อัตรา  ในอัตราเดือนละ   9,180
 บาท จํานวน 12 เดือน 
 (3) คาตอบแทนของสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน   9 อัตรา   ในอัตราเดือนละ  7,200
   บาท จํานวน 12 เดือน
 (4) คาตอบแทนของเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1  อัตรา  ในอัตราเดือนละ   7,200    
 บาท จํานวน 12 เดือน
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,488,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่นประจําป ให้แกข้า
ราชการ /พนักงานสวนท้องถิ่น  ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท
.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ได้แก
ตําแหนง   ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
ตําแหนง   หัวหน้าสํานักปลัด  
ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคล 
ตําแหนง  นิติกร 
ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไป 
ตําแหนง  เจ้าพนักงานธุรการ 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้อง
ถิ่นที่มีสิทธิได้รับ จํานวน  12 เดือน  ดังนี้
- เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน  ตําแหนง ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล  จํานวน  1 อัตรา   เป็นเงิน  7,000   บาท/เดือน

วันที่พิมพ : 23/9/2565  16:27:18 หน้า : 8/161



เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงข้าราชการ พนักงานสวนท้อง
ถิ่น ประเภท วิชาการ อํานวยการท้องถิ่น และบริหารท้องถิ่น ที่มี
สิทธิได้รับ จํานวน    2   อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราและประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่   6   ลงวันที่  8
  มีนาคม  2559   และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ได้แก
ตําแหนง   ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตรา  7,000
 บาท/เดือน
ตําแหนง   หัวหน้าสํานักปลัด ในอัตรา  3,500  บาท/เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 451,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 -
 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน ได้แก
ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  
ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต(ทักษะ)  
ตําแหนง  แมบ้าน(ทักษะ)  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป  
-ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372
  ]ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 เรื่อง ประกาศ  ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ได้แก
ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต(ทักษะ)  
ตําแหนง  แมบ้าน(ทักษะ)  
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งบดําเนินงาน รวม 1,714,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 162,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น แกผู้ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตาง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง อาทิเชน  เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   คาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง ตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อ  จัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   คาป่วยการ อปพร.   คาป่วย
การอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  คาสมนาคุณกรรมการสอบคัด
เลือกฯ    คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด    คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง     คาตอบ
แทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562    -หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4/ว2158  ลงวันที่ 20
 เมษายน 2559        
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย  
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559         

คาเชาบ้าน จํานวน 132,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้าน         
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ
.2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 5862 ลงวันที่  12 ตุลาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง         
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ค่าใช้สอย รวม 719,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  คาซักฟอก คาเชา
ทรัพยสิน คาจ้างเหมาบริการตางๆ คาตักสิ่งปฏิกูล  คาติตตั้งไฟฟ้า 
ประปา  โทรศัพท เครื่องรับสัญญาณตางๆ คาเบี้ยประกัน  คาเบี้ย
ประกันรถยนต คาธรรมเนียม พ.ร.บ.จราจรทางบก  ฯลฯ

จํานวน 50,000 บาท

 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฏาคม  2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22
 มีนาคม  2564 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ และคาสาธารณูปโภค         
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โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานขับรถยนตสวนกลาง อบต
.หัวทะเล

จํานวน 108,000 บาท

 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฏาคม  2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22
 มีนาคม  2564 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ และคาสาธารณูปโภค (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2566-2570  หน้า  182  ลําดับที่ 40)    

โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านผลิตและพิมพเอกสาร 
บันทึกข้อมูลงานบริหารงานบุคคล อบต.หัวทะเล

จํานวน 108,000 บาท

 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฏาคม  2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22
 มีนาคม  2564 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ และคาสาธารณูปโภค (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2566-2570  หน้า  180 ลําดับที่ 32)
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โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานทําความสะอาดอาคารสํานัก
งาน อบต.หัวทะเล

จํานวน 108,000 บาท

 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฏาคม  2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22
 มีนาคม  2564 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ และคาสาธารณูปโภค (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2566-2570  หน้า  183 ลําดับที่ 43)    

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น)คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตาง ๆ คา
ใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  คาใช้จายในการประชุม
ราชการ ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0766  ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0810.3/ว 1239
  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565         
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ บําบัดทุกข บํารุงสุข สร้างรอย
ยิ้มให้กับประชาชน

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการบริการเคลื่อนที่ในการให้บริการ
ประชาชน เชน คาป้าย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณตางๆ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดงาน ฯลฯ 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมการกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2564
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  หน้า  178 ลําดับ
ที่ 20)         

คาใช้จายตามโครงการฝกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้าง องคการบริหารสวนตําบลหัวทะเล

จํานวน 20,000 บาท

 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  หน้า  177 ลําดับ
ที่ 12)         
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
        

คาใช้จายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษรักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระ
มหากษัตริยหรือการจัดกิจกรรมในวันสําคัญที่ทางรัฐบาลได้
ประกาศกําหนดขึ้น  หรือการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีตางๆ
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมการกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2564 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  หน้า  165 ลําดับ
ที่ 11)         

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน  คาธรรมเนียมหรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝก
อบรม สําหรับการฝกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินที่สํานักปลัดเป็นผู้รับผิด
ชอบดูแล ให้สามารถใช้งานได้ปกติ  
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้และรักษารถยนต
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22
 มีนาคม  2564 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ และคาสาธารณูปโภค         

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเป็นวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย คาติดตั้ง  เชน กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา  ไม้
บรรทัด  ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด  เทปพีวีซีแบบใส  กระดาษ
คารบอน  กระดาษไข ลวดเสียบกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิ่มพ ตรายาง ธงชาติ  หมึก
เครื่องถายเอกสาร น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น   
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเป็นวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เชน ฟิวส  เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรก
เกอร  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ หม้อ
แปลง  ลําโพง  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน แผงวงจรตางๆ ไฟ
ฉายสปอรตไลท หัวแร้งไฟฟ้า  เครื่องวัดความทานไฟฟ้า  เครื่อง
วัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เคริ่องตัดกระแสไฟฟ้า
อัตโนมัติ ฯลฯ 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น        
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเป็นวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เชน แปรง  ไม้กวาด  มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าหม  ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ํา  จาน
รอง ถาด มีด เตาไฟฟ้า เตารีด  เครื่องบดอาหาร  เครื่องตีไข
ไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน  ถัง
แกส กระติกน้ําแข็ง ไมโครเวฟ ฯลฯ
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น         

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเป็นวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เชน แบตเตอรี่  ยางนอก ยางใน เพลา ตลับ
ลูกปน น้ํามันเบรก หัวเทียน  ไขควง นอตและสกรู กระจกมอง
ข้าง รถยนต หม้อน้ํารถยนต  กันชนรถยนต  เบาะรถยนต   ไฟ
หน้า ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเป็นวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เชน น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ  แกสหุงต้ม น้ํามันจารบี น้ํามันเกียร  น้ํามันหลอ
ลื่น ฯลฯ 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น        

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเป็นวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง เชน กระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี เม
มโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงและภาพ เลนสซูม ขาตั้ง
กล้อง  กระเป๋าใสกล้องถายรูป   ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ      
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเป็นวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล(
Diskette,Floppy Disk, Femovable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc,Flash Dirve) เทปบันทึกข้อมูล   หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง แป้นพิมพเมนบอรด เมมโมรี่ชิ
ป เม้าท เครื่องอานข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มี
ราคาหนวยหนึ่งไมเกิน  20,000 บาทฯลฯ    
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น         
      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 573,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 440,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช้จายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจกรรมขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน  การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 3035  ลงวันที่  30 กันยายน 2563    
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงานและในที่สาธารณะที่ อบต
.หัวทะเลรับผิดชอบ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน  การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 3035  ลงวันที่  30 กันยายน 2563    

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสํานักงาน/โทรศัพทเคลื่อนที่ รวมถึงคาใช้
จายเพื่อให้มาซึ่งบริการและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ
  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน  การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 3035  ลงวันที่  30 กันยายน 2563    
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ(โทรสาร)คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คา
วิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็น
ต้น และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน  การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 3035  ลงวันที่  30 กันยายน 2563           

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

เพือจายเป็นคาเชาพื้นที่ในการจัดทําและพัฒนาระบบเว็บไซต
ของ อบต.หัวทะเล  
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน  การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 3035  ลงวันที่  30 กันยายน 2563         
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งบลงทุน รวม 456,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 456,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน (สายปฏิบัติ) จํานวน 60,500 บาท

จํานวน 20 ตัว มีคุณลักษณะ ดังนี้
 - หุ้มหนังเทียมสีดํา 
 - ที่นั่งและพนักพิง บุฟองน้ํา
 - มีที่เท้าแขน
 - ขาเหล็กชุบโครเมียม
 - ขาเก้าอี้มี 5 แฉก 
 - ปรับระดับสูง-ต่ําโดยใช้โชค
 -จัดหาโดยสืบราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑทีไมปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ จึงตั้งราคา
ในจังหวัดหรือท้องถิ่นด้วยความประหยัด  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552         

เครื่องถายเอกสาร จํานวน 35,000 บาท

 - ระบบดิจิตอล ขาว-ดํา และสี
 - ความเร็วในการถายเอกสารไมน้อยกวา  30 แผน/นาที
 - ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ํา
 - เป็นระบบมัลติฟังกชั่น 
 - เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยอ-ขยายได้ 
 -จัดหาโดยสืบราคาท้องตลาด หรือตั้งราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น
ด้วยความประหยัด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552     
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เครื่องปรับอากาศ จํานวน 234,500 บาท

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน  จํานวน 7  เครื่องๆละ 33,500
 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้
 - ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา   18,000  บีทียู 
 - ราคาที่กําหนดเป็นราคารวมคาติดตั้ง 
 - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 4,000  บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5 
 - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
  - ความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
  - การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ประกอบด้วย
อุปกรณ ดังนี้ สวิตซ 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4
 เมตร สายไฟยาวไมเกิน  15  เมตร 
 -ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 34 ลงวันที่ 8
 ธันวาคม 2564  เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น         

ตู้เก็บเอกสาร  2 บานเลื่อนกระจก จํานวน 9,000 บาท

 จํานวน 2  หลัง มีคุณลักษณะ ดังนี้
-ขนาด 4 ฟุต (ไมน้อยกวา 118x40x87 ซม.)
 -เป็นตู้มีบานประตูกระจกใสกรอบเหล็ก 2 บาน ประตูเลื่อน
ไป-มาได้
 -ภายในแขงเป็นชั้น 3 ชั้น มีแผนชั้น 2 แผน
 -บานประตูมีมือจับและมีกุญแจลอค
 -จัดหาโดยสืบราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑทีไมปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ จึงตั้งราคา
ในจังหวัดหรือท้องถิ่นด้วยความประหยัด  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552         
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โตะทํางาน (ไม้) จํานวน 6,000 บาท

จํานวน   2   ตัว มีคุณลักษณะ ดังนี้
 -ขนาดไมน้อยกวา  120(ยาว) x 60(กว้าง)(ลึก) x 70
(สูง) เซนติเมตร
เป็นครุภัณฑทีไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณ จึงตั้งราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่นด้วยความประหยัด
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552      

โตะทํางาน (เหล็ก) จํานวน 7,000 บาท

พร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จํานวน  1  ตัว มีคุณลักษณะ ดังนี้
 - หน้าโตะทําด้วยเหล็กแผน หนาไมน้อยกวา  0.6 มม.
 - ตู้ลิ้นชักไมน้อยกวา  3 ลิ้นชัก
 - ตัวโตะมีลิ้นชักกลาง ทําด้วยเหล็กแผนหนาไมน้อยกวา 0.5 มม
. 
 - จัดหาโดยสืบราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑทีไมปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ จึงตั้งราคา
ในจังหวัดหรือท้องถิ่นด้วยความประหยัด  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552        

โตะประชุม จํานวน 40,000 บาท

จํานวน 6 ตัว มีคุณลักษณะ ดังนี้
 - โตะประชุมทรงสีเหลี่ยม ขาไม้ 
 -ขนาดไมน้อยกวา 60x240x76  ซม. 
 -จัดหาโดยสืบราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑทีไมปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ จึงตั้งราคา
ในจังหวัดหรือท้องถิ่นด้วยความประหยัด  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552          

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก (Notebook) จํานวน 44,000 บาท
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สําหรับประมวลผล จํานวน  2  เครื่องๆละ  22,000  บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU)ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก(4 core)และ 8 แกนเสมือน (8  Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุดไมน้อยกวา 4 GHz  จํานวน 1  หนวย
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา  8  MB 
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDRภ หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB 
 - มีหนวยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกวา  ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State  Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน  1 หนวย
 -มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อย
กวา  1.366 x 768 Pixel   และมีขนาดไมน้อยกวา  12  นิ้ว
 -มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ  USB 2.0   หรือดีกวาไมน้อย
กวา  3  ชอง  -มีชองเชื่อมแบบ HDMI  หรือ VGA  จํานวนไม
น้อยกวา  1  ชอง 
 -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network  Interface)
แบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
 -สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (EEE 802.11.ac)  
และ Bluetooth 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 
 -เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ  ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม      
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Inkjet Tank  
Printer)

จํานวน 20,000 บาท

ราคาเครื่องละ  4,000  บาท จํานวน  5  เครื่อง  คุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
 - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ  (Inkjet Tank  Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi 
 - มึความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 19 หน้าตอนาที(ppm)หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
 - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา  15  หน้าตอนาที (ppm)หรือ  5 ภาพตอนาที  (ipm)
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
 - มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 50  แผน
 - สามารถใช้กับ  A4,Letter,Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้ 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
 -เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ  ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564
ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม         
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

1)โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  อําเภอบําเหน็จณรงค   จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 30,000 บาท

อุดหนุนเทศบาลตําบลบ้านเพชร   อําเภอบําเหน็จ
ณรงค    จังหวัดชัยภูมิ  ตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  อําเภอ
บําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ  ประจําปงบประมาณ  2566 เพื่อ
เป็นคาใช้จายในการบริหารศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล โดย
เทศบาลตําบลบ้านเพชร เป็นหนวยงานรับผิดชอบ และองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอื่น ในเขตอําเภอบําเหน็จณรงค สนับสนุนงบ
ประมาณจํานวนแหงละ  30,000   บาท  
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2
)พ.ศ.2563    
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 183 ลําดับที่ 44) 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 592,200 บาท
งบบุคลากร รวม 531,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 531,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 233,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่นประจําป ให้แกข้า
ราชการ /พนักงานสวนท้องถิ่น  ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท
.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
 -ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 298,200 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างลูกจ้างประจํา  ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 -
 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน 
- ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน        
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งบดําเนินงาน รวม 61,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2559       
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ค่าใช้สอย รวม 56,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ประชุมคณะ
กรรมการ  อนุกรรมการและคณะทํางานตางๆ เกี่ยวกับการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและ
กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชาคมแผนชุมชนแบบบูรณาการ
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ.2562 
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.3/ว 1921  ลงวันที่ 16 พฤษภาคม  2562
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.7/ว 3402  ลงวันที่ 14
 มิถุนายน  2564  
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.3/ว 49  ลงวันที่ 10 มกราคม  2565 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239  ลงวัน
ที่  21 กุมภาพันธ  2565 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-
2570  หน้า  177  ลําดับที่ 13)         

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน  คาธรรมเนียมหรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝก
อบรม สําหรับการฝกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

งานบริหารงานคลัง รวม 2,346,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,610,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,610,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,050,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่นประจําป ให้แกข้า
ราชการ /พนักงานสวนท้องถิ่น  ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท
.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ได้แก
ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองคลัง 
ตําแหนง   นักวิชาการการเงินและบัญชี
ตําแหนง   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตําแหนง   เจ้าพนักงานพัสดุ
ตําแหนง   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพให้กับข้าราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
ของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวนราชการ(ฉบับที่ 6) พ.ศ
.2558 
 -หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372  ]ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 เรื่อง ประกาศ  ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 
 -ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน  ได้แก
-ตําแหนง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้       

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงข้าราชการ พนักงานสวนท้อง
ถิ่น ประเภท วิชาการ อํานวยการท้องถิ่น และบริหารท้องถิ่น ที่มี
สิทธิได้รับ จํานวน    2   อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราและประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่   6   ลงวันที่  8
  มีนาคม  2559   และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ได้แก
ตําแหนง   ผู้อํานวยการกองคลัง ในอัตรา  3,500 บาท/เดือน
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 479,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 -
 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน ได้แก
ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ  
ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป  
-ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372
  ]ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 เรื่อง ประกาศ  ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ได้แก
ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ  
ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  

วันที่พิมพ : 23/9/2565  16:27:18 หน้า : 37/161



งบดําเนินงาน รวม 669,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 256,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น แกผู้ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตาง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง อาทิเชน คาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑที่กําหนด 
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 22 กันยายน 2561         

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559         
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คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้าน
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ
.2551แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 5862 ลงวันที่  12 ตุลาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง         

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบลผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3
/ว 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิก
เงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง         
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ค่าใช้สอย รวม 298,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานธุรการ กอง
คลัง อบต.หัวทะเล

จํานวน 108,000 บาท

 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฏาคม  2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22
 มีนาคม  2564 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ และคาสาธารณูปโภค (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2566-2570  หน้า  181 หน้าที่ 34 )       
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โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายเพื่อปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ กอง
คลัง อบต.หัวทะเล

จํานวน 108,000 บาท

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044  ลง
วันที่ 10 กรกฏาคม  2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22
 มีนาคม  2564 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ และคาสาธารณูปโภค (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2566-2570  หน้า  181 หน้าที่ 33 )     

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น)คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตาง ๆ คา
ใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  คาใช้จายในการประชุม
ราชการ ฯลฯ  
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0766
  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0810.3/ว 1239
  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565         

วันที่พิมพ : 23/9/2565  16:27:18 หน้า : 41/161



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน  คาธรรมเนียมหรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝก
อบรม สําหรับการฝกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ให้สามารถใช้งานได้
ปกติ  
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้และรักษารถยนต
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22
 มีนาคม  2564 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ และคาสาธารณูปโภค         
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

 เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเป็นวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย คาติดตั้ง  เชน กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา  ไม้
บรรทัด  ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด  เทปพีวีซีแบบใส  กระดาษ
คารบอน  กระดาษไข ลวดเสียบกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิ่มพ ตรายาง ธงชาติ  หมึก
เครื่องถายเอกสาร น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ         

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเป็นวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไมคง สภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุง รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึง
รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง เชน กระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี เม
มโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงและภาพ เลนสซูม ขาตั้ง
กล้อง   กระเป๋าใสกล้องถายรูป   ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ        
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเป็นวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล(
Diskette,Floppy Disk, Femovable  Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc,Flash Dirve) เทปบันทึกข้อมูล   หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง แป้นพิมพเมนบอรด เมมโมรี่
ชิป เม้าท เครื่องอานข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มี
ราคาหนวยหนึ่งไมเกิน  20,000 บาทฯลฯ   
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น         
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,500 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดวงตราไปรษณียากร  คาธนาณัติ คาไปรษณีย  คา
ธรรมเนียมการโอนเงิน คาเชาตู้ไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอน
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)ในกิจการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น    

                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
           

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ(โทรสาร)คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คา
วิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี   คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็น
ต้น และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน  การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561 
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 3035  ลงวันที่  30 กันยายน 2563 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562         
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งบลงทุน รวม 66,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 66,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก  แบบ 2 บาน จํานวน 11,400 บาท

จํานวน 2 หลัง ๆละ 5,700 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้
 - มีมือจับชนิดบิด      
 - มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น      
 - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(มอก.)  
 -ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 34 ลงวันที่ 8
 ธันวาคม 2564  เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น      

โตะทํางาน(ไม้) จํานวน 3,000 บาท

จํานวน   1   ตัว มีคุณลักษณะ ดังนี้
 -ขนาดไมน้อยกวา  120(ยาว) x 60(กว้าง)(ลึก) x 70
(สูง) เซนติเมตร
เป็นครุภัณฑทีไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณ จึงตั้งราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่นด้วยความประหยัด
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552         

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก (Notebook) จํานวน 44,000 บาท
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สําหรับประมวลผล จํานวน  2 เครื่องๆละ  22,000  บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU)ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก(4 core)และ 8 แกนเสมือน (8  Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุดไมน้อยกวา 4 GHz  จํานวน 1  หนวย
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา  8  MB 
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDRภ หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB 
 - มีหนวยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกวา  ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State  Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน  1 หนวย
 -มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อย
กวา  1.366 x 768 Pixel   และมีขนาดไมน้อยกวา  12  นิ้ว
 -มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ  USB 2.0   หรือดีกวาไมน้อย
กวา  3  ชอง  -มีชองเชื่อมแบบ HDMI  หรือ VGA  จํานวนไม
น้อยกวา  1  ชอง 
 -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network  Interface)
แบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
 -สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (EEE 802.11.ac)  
และ Bluetooth 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 
 -เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ  ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564
ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม         
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Inkjet Tank  
Printer)

จํานวน 8,000 บาท

ราคาเครื่องละ  4,000  บาท จํานวน  2 เครื่อง  คุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
 - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ  (Inkjet Tank  Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi 
 - มึความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 19 หน้าตอนาที(ppm)หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
 - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา  15  หน้าตอนาที (ppm)หรือ  5 ภาพตอนาที  (ipm)
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
 - มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 50  แผน
 - สามารถใช้กับ  A4,Letter,Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้ 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
 -เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ  ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564
ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม         
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 172,500 บาท
งบบุคลากร รวม 150,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 150,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 150,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่นประจําป ให้แกข้า
ราชการ /พนักงานสวนท้องถิ่น  ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท
.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
 -ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

งบดําเนินงาน รวม 22,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย  
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559        
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
      

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน  คาธรรมเนียมหรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝก
อบรม สําหรับการฝกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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งานสารสนเทศ รวม 108,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 108,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 108,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ 
อบต.หัวทะเล

จํานวน 108,000 บาท

 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฏาคม  2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22
 มีนาคม  2564 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ และคาสาธารณูปโภค (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2566-2570  หน้า  180 ลําดับที่ 30)         
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 796,100 บาท

งบดําเนินงาน รวม 650,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น แกผู้ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตาง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง อาทิเชน  เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   คาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อ  จัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   คาป่วยการ อปพร.   คาป่วย
การอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  คาสมนาคุณกรรมการสอบคัด
เลือกฯ    คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด    คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง     คาตอบ
แทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ฯลฯ
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562         
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ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  คาซักฟอก คาเชา
ทรัพยสิน คาจ้างเหมาบริการตางๆ คาตักสิ่งปฏิกูล คาติตตั้งไฟฟ้า 
ประปา  โทรศัพท เครื่องรับสัญญาณตางๆ คาเบี้ยประกัน  คาเบี้ย
ประกันรถยนต คาธรรมเนียม พ.ร.บ.จราจรทางบก  คาเชาทรัพยสิน  
ฯลฯ

จํานวน 50,000 บาท

 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฏาคม  2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22
 มีนาคม  2564 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ และคาสาธารณูปโภค         

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการฝกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติตําบลหัวทะเล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝกอบรม  เชน คาอาหาร   คา
วิทยากร  คาสถานที่ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นในการฝก
อบรม ฯลฯ
 -ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 440 ลงวันที่  11  กุมภาพันธ   2563
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  หน้า  164
  ลําดับที่ 1)        
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คาใช้จายตามโครงการฝกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝกอบรม  เชน คาอาหาร   คา
วิทยากร  คาสถานที่ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นในการฝก
อบรม ฯลฯ
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   พ.ศ.2563
 -ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.2/ว 0803  ลงวันที่  6  กุมภาพันธ   2563 (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  หน้า  164  ลําดับที่ 5)        

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ปกติ 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้และรักษารถยนต
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22
 มีนาคม  2564 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ และคาสาธารณูปโภค        
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ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเป็นวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เชน แบตเตอรี่  ยางนอก ยางใน เพลา ตลับ
ลูกปน น้ํามันเบรก หัวเทียน  ไขควง นอตและสกรู กระจกมอง
ข้าง รถยนต  หม้อน้ํารถยนต  กันชนรถยนต  เบาะรถยนต   ไฟ
หน้า ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ         

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

 เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเป็นวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง เชน น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ  แกสหุงต้ม น้ํามันจารบี น้ํามันเกียร  น้ํามันหลอ
ลื่น ฯลฯ         
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเป็นวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  เชน  เครื่องแบบ เสื้อ กางเกงผ้า เครื่อง
หมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผู้ผูกคอ ฯลฯ 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุ
เครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2560 
 -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061  ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม   2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560         
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งบลงทุน รวม 146,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 146,100 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

กล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายนอกสํานักงาน

จํานวน 74,100 บาท

จํานวน  13 ตัวๆละ  5,700  บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมน้อย
กวา 1,920 ? 1,080 pixel หรือไมน้อยกวา 2,073,600 pixel 
 - มี frame rate ไมน้อยกวา 25 ภาพตอ
วินาที (frame per second )
 - ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) สําหรับการแสดงภาพในกรณีที่มี
คาความเข้มของแสง  0 LUX ได้  
 - มีขนาดตัวรับภาพ (Image  Sensor) ไมน้อยกวา 1/3 นิ้ว 
 - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detection ) ได้
 - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range 
หรือ Digital  Wide Dynamic Range ) ได้ 
 - สามารถสงสัญญาภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อยางน้อย 2
 แหลง 
 - สามารถสงสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอยางน้อย
 - สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ได้เป็นอยาง
น้อย 
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวาและสามารถทํางานได้
มาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power Over Ethernet) ในชองเดียวกันได้ 
 - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับ
หุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
 - สามารถทํางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศา
เซลเซียส เป็นอยางน้อย 
 - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, “NTP 
หรือ SNTP” , RTSP ได้เป็นอยางน้อย(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2566-2570  หน้า  170 ลําดับที่ 6) 
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อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 
ชอง

จํานวน 15,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน      
 - มีลักษณะการทํางานไมน้อยกวา Layer 2 ของ OSI Model 
 -  มี Switching Capacity ไมน้อยกวา 30 Gbps
 - รองรับ Mac Address ได้ไมน้อยกวา 8,000 Mac Address
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาและสามารถทํางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียว
กัน  จํานวนไมน้อยกวา 16 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ SFP หรือ SFP+ จํานวนไมน้อยกวา 2 ชอง
 - สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานโปรแกรม Web Bowserได้
 - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบ
เครือขายทุกชอง 
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อุปกรณบันทึกภาพเครือขาย (Net  Video Recorder) แบบ 16 ชอง จํานวน 57,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - เป็นอุปกรณที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดย
เฉพาะ 
 - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐานน MPEG4
 หรือ H.264 หรือดีกวา
 - ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
 - สามารถทํางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power Over Ethernet) ในชองเดียวกัน
ได้ จํานวนไมน้อยกวา 16 ชอง 
 - สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของ
ภาพสูงสุดไมน้อยกวา 1,920 ? 1,080 pixel หรือไมน้อย
กวา 2,073,600 pixel 
 - สามารถใช้งานมาตรฐาน “HTTP 
หรือ HTTPS” , SMTP , “NTP หรือ SNTP” , SNMP RTSP ได้
เป็นอยางน้อย 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูลสําหรับกล้องวงจรปิดโดย
เฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุ รวม
ไมน้อยกวา 16 TB 
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จํานวนไมน้อยกวา 2
 ชอง  
 - สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6
 ได้ - ต้องมี Software Development Kit (SDK)
หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้อง
 - สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศนวงจรปิดผาน
ระบบเครือขายได้ 
 - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงาน
ที่มีคุณภาพ        
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 972,800 บาท
งบบุคลากร รวม 559,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 559,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 439,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่นประจําป ให้แกข้า
ราชการ /พนักงานสวนท้องถิ่น  ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท
.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ได้แก
ตําแหนง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  
-ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  และระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ได้แก  
ตําแหนง  พนักงานขับรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค(ทั่วไป)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป  
-ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372
  ]ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 เรื่อง ประกาศ  ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ได้แก  ตําแหนง  พนักงานขับ
รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค(ทั่วไป)

งบดําเนินงาน รวม 413,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย  
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559        
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ค่าใช้สอย รวม 238,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อบต.หัวทะเล

จํานวน 108,000 บาท

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044  ลง
วันที่ 10 กรกฏาคม  2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22
 มีนาคม  2564 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ และคาสาธารณูปโภค      
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เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  คาซักฟอก คาเชา
ทรัพยสิน คาจ้างเหมาบริการตางๆคาตักสิ่งปฏิกูล คาติตตั้งไฟฟ้า 
ประปา  โทรศัพท เครื่องรับสัญญาณตางๆ คาเบี้ยประกัน  คาเบี้ย
ประกันรถยนต คาธรรมเนียม พ.ร.บ.จราจรทางบก  ฯลฯ

จํานวน 10,000 บาท

 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฏาคม  2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22
 มีนาคม  2564 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ และคาสาธารณูปโภค         

วันที่พิมพ : 23/9/2565  16:27:19 หน้า : 64/161



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  กรณีเยียวยาหรือฟ้นฟูหลังเกิดสาธารณ
ภัย

จํานวน 50,000 บาท

 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0810.7/ว 6768
 ลงวันที่ 29  พฤศจิกายน  2560 
 -หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด  ที่ กค 0402.4/ว 160  ลง
วันที่ 5  ตุลาคม  2563
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 7508
 ลงวันที่ 20  ธันวาคม  2561  -หนังสือกระทรวง
มหาดไทย   ที่ มท 0808.2/ว 7798 ลงวันที่ 29  ธันวาคม  2563
 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  หน้า  164 ลําดับ
ที่ 8)       
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คาใช้จายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในชวง
เทศกาลตางๆ

จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบน
ถนนในชวงเทศกาลตางๆ เชน เทศกาลสงกรานต  เทศกาลปใหม
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว  เป็นคาป้าย
เตือนภัยบริเวณจุดเสี่ยง   ป้ายรณรงค ประชาสัมพันธตางๆ
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3892  ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน  2562 
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น   ที่ มท 0810.4/ว
 1123  ลงวันที่ 9 เมษายน  2563 
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น   ที่ มท 0810.4/ว
 4024  ลงวันที่ 28 ธันวาคม  2563
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น   ที่ มท 0810.4/ว 694
  ลงวันที่ 2 เมษายน  2564  
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น   ที่ มท 0810.4/ว
 3048  ลงวันที่ 21 ธันวาคม  2564 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2566-2570  หน้า  164 ลําดับที่ 2)         

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน  คาธรรมเนียมหรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝก
อบรม สําหรับการฝกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ปกติ   
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้และรักษารถยนต
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563  
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22
 มีนาคม  2564 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ และคาสาธารณูปโภค        

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 80,000 บาท

 เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเป็นวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง เชน แบตเตอรี่  ยางนอก ยางใน เพลา ตลับ
ลูกปน น้ํามันเบรก หัวเทียน  ไขควง นอตและสกรู กระจกมอง
ข้าง รถยนต  หม้อน้ํารถยนต  กันชนรถยนต  เบาะรถยนต   ไฟ
หน้า ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ   
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเป็นวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เชน น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ  แกสหุงต้ม น้ํามันจารบี น้ํามันเกียร  น้ํามันหลอ
ลื่น ฯลฯ        

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเป็นวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เชน ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง  วาลวน้ํา
ดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสงน้ํา  สายดับ
เพลิง  อุปกรณดับไฟป่า (เชน สายฉีด  ถัง ไม้ตบไฟ) ฯลฯ 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น         
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งานจราจร รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเป็นวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย เชน สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวย
จราจร  แผงกั้นจราจร  ป้ายเตือน  แทนแบริเออร(แบบพลาสติก
และแบบคอนกรีต) ป้ายไฟจหยุดตรวจ  แผนป้ายจราจร  กระจก
โค้งมน  ไฟแวบ  กระบองไฟ  สติ๊กเกอรติดรถหรือยาน
พาหนะ ฯลฯ
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น         
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,089,340 บาท

งบบุคลากร รวม 982,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 982,340 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 916,340 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่นประจําป ให้แกข้า
ราชการ /พนักงานสวนท้องถิ่น  ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท
.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ได้แก
ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ  
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา  
ตําแหนง  เจ้าพนักงานธุรการ  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพให้กับข้าราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
ของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวนราชการ(ฉบับที่ 6) พ.ศ
.2558 
 -หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372  ]ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 เรื่อง ประกาศ  ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 
 -ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน  ได้แก ตําแหนง  เจ้าพนักงาน
ธุรการ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงข้าราชการ พนักงานสวนท้อง
ถิ่น ประเภท วิชาการ อํานวยการท้องถิ่น และบริหารท้องถิ่น ที่มี
สิทธิได้รับ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ  เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน
ตอบแทนอื่น ฉบับที่   6   ลงวันที่  8  มีนาคม  2559   และพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542    จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ป
งบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ได้แก  ตําแหนง   ผู้อํานวย
การกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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งบดําเนินงาน รวม 103,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น แกผู้ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตาง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง อาทิเชน  เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   คาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง ตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อ  จัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   คาป่วยการ อปพร.   คาป่วย
การอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  คาสมนาคุณกรรมการสอบคัด
เลือกฯ    คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด    คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง     คาตอบ
แทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562    -หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4/ว2158  ลงวันที่ 20
 เมษายน 2559     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย  
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559         
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ค่าใช้สอย รวม 63,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  คาซักฟอก คาเชา
ทรัพยสิน คาจ้างเหมาบริการตางๆ คาตักสิ่งปฏิกูล คาติตตั้งไฟฟ้า 
ประปา  โทรศัพท เครื่องรับสัญญาณตางๆ คาเบี้ยประกัน  คาเบี้ย
ประกันรถยนต คาธรรมเนียม พ.ร.บ.จราจรทางบก  คาเชาทรัพยสิน  
ฯลฯ

จํานวน 5,000 บาท

 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฏาคม  2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22
 มีนาคม  2564 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ และคาสาธารณูปโภค        

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น)คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตาง ๆ คา
ใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  คาใช้จายในการประชุม
ราชการ ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0766
  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0810.3/ว 1239
  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565        
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน  คาธรรมเนียมหรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝก
อบรม สําหรับการฝกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ปกติ  
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้และรักษารถยนต
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563        
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22
 มีนาคม  2564 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ และคาสาธารณูปโภค        
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเป็นวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย คาติดตั้ง  เชน กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา  ไม้
บรรทัด  ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด  เทปพีวีซีแบบใส  กระดาษ
คารบอน  กระดาษไข ลวดเสียบกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิ่มพ ตรายาง ธงชาติ  หมึก
เครื่องถายเอกสาร น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น   
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเป็นวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล(
Diskette,Floppy Disk, Femovable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc,Flash Dirve) เทปบันทึกข้อมูล   หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง แป้นพิมพเมนบอรด เมมโมรี่ชิ
ป เม้าท เครื่องอานข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มี
ราคาหนวยหนึ่งไมเกิน  20,000 บาทฯลฯ    
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 
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งบลงทุน รวม 4,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Inkjet Tank  
Printer)

จํานวน 4,000 บาท

ราคาเครื่องละ  4,000  บาท จํานวน  1 เครื่อง  คุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
 - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ  (Inkjet Tank  Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi 
 - มึความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 19 หน้าตอนาที(ppm)หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
 - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา  15  หน้าตอนาที (ppm)หรือ  5 ภาพตอนาที  (ipm)
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
 - มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 50  แผน
 - สามารถใช้กับ  A4,Letter,Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้ 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
 -เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ  ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564
ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,833,860 บาท
งบบุคลากร รวม 1,886,610 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,886,610 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 750,000 บาท

 -พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ ละเงินประจําตําแหนง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 
-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน  ได้แก ตําแหนง  ครูผู้ดูแล
เด็ก/ครู   จํานวน  4 อัตรา  

 
เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

-พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ ละเงินประจําตําแหนงข้า
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 
-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน  ได้แก ตําแหนง  ครู คศ.2 ใน
อัตรา 3,500 บาท/คน/เดือน  จํานวน  2 อัตรา  
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 992,110 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  
-ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  และระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ได้แก  
ตําแหนง  ผู้ชวยหัวหน้าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  1  อัตรา
ตําแหนง  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) จํานวน  3  อัตรา 
ตําแหนง  ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) จํานวน  1  อัตรา 
ตําแหนง  แมบ้าน(ทั่วไป)  จํานวน  1  อัตรา 
ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต (ทักษะ)   จํานวน  1  อัตรา    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป  
-ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372
  ]ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 เรื่อง ประกาศ  ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ได้แก 
ตําแหนง  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) จํานวน  3  อัตรา   
ตําแหนง  ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) จํานวน  1  อัตรา   
ตําแหนง  แมบ้าน(ทั่วไป)  จํานวน  1  อัตรา   
ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต (ทักษะ)   จํานวน  1  อัตรา   
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งบดําเนินงาน รวม 1,879,750 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น แกผู้ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตาง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง อาทิเชน  เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   คาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง ตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อ  จัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   คาป่วยการ อปพร.   คาป่วย
การอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  คาสมนาคุณกรรมการสอบคัด
เลือกฯ    คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด    คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง     คาตอบ
แทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562    -หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4/ว2158  ลงวันที่ 20
 เมษายน 2559     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย  
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559         
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ค่าใช้สอย รวม 670,650 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  คาซักฟอก คาเชา
ทรัพยสิน คาจ้างเหมาบริการตางๆ คาตักสิ่งปฏิกูล คาติตตั้งไฟฟ้า 
ประปา  โทรศัพท เครื่องรับสัญญาณตางๆ คาเบี้ยประกัน  คาเบี้ย
ประกันรถยนต คาธรรมเนียม พ.ร.บ.จราจรทางบก  ฯลฯ

จํานวน 5,000 บาท

 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฏาคม  2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22
 มีนาคม  2564 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ และคาสาธารณูปโภค         

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ   เชน คา
ป้าย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ  อุปกรณตางๆ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดงาน ฯลฯ
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564  (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  หน้า  153  ลําดับที่ 60)        
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คาใช้จายตามโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจผู้ปกครองเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจผู้
ปกครองเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   เชน คาป้าย คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ  อุปกรณตางๆ คาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการฝกอบรม  ฯลฯ
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และแก้ไขเพิ่มเติม   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
  หน้า  144  ลําดับที่ 7)        

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
     

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน  คาธรรมเนียมหรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝก
อบรม สําหรับการฝกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถานศึกษา จํานวน 535,650 บาท

1) โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถานศึกษา ศพด
. จํานวน294,000 บาท เป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน  ให้
แก ศพด.ตําบลหัวทะเล  อัตรามื้อละ 21  บาท/คน  จํานวน 245
 วัน เป็นเงิน 360,150 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-
2570  หน้า  147  ลําดับที่ 24)
2) โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถานศึกษา  ศพด
. จํานวน119,000  บาท เป็นเงินสนับสนุนคาจัดการเรียนการ
สอน(รายหัว)สําหรับของศูนย พัฒนาเด็กเล็กตําบลหัวทะเล  อัตรา
คนละ  1,700 บาท/ป  เป็นเงิน  119,000  บาท (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  หน้า  147  ลําดับที่ 25)
3) โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถานศึกษา ศพด
. จํานวน56,500  บาท เป็นเงินสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับ ศพด.ตําบลหัวทะเล ได้แก 
 - คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ป 
 - คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป   
 - คาเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ป 
 - คากิจกรรมคุณภาพผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่  8  พฤษภาคม  2562  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2566-2570  หน้า  147  ลําดับที่ 21) 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ปกติ 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้และรักษารถยนต
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563     
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22
 มีนาคม  2564 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ และคาสาธารณูปโภค        
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ค่าวัสดุ รวม 1,163,100 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,073,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้แกโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ อปท.จัดตั้งเองและรับถายโอนภารกิจ ใน
พื้นที่ตําบลหัวทะเล  จํานวน  260 วัน ในอัตรา 7.37
 บาท/คน/วัน  
- คาวัสดุงานบ้านงานครัว(อาหารเสริม(นม))สําหรับโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตําบลหัวทะเล  938,900  บาท
- คาวัสดุงานบ้านครัว(อาหารเสริม(นม))สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลหัวทะเล   134,200  บาท
 -ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปงบประมาณ 2565  ลงวันที่ 23
  กันยายน 2564 
 -ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปงบประมาณ 2565  (ฉบับที่ 2) ลง
วันที่ 8  พฤศจิกายน   2564 
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.8/ว 3034  ลงวันที่  17  ธันวาคม 2564 (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 147 ลําดับที่ 22-23) 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเป็นวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุง รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึง
รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง เชน แบตเตอรี่  ยางนอก ยางใน เพลา ตลับ
ลูกปน น้ํามันเบรก หัวเทียน  ไขควง นอตและสกรู กระจกมอง
ข้าง รถยนต หม้อน้ํารถยนต  กันชนรถยนต  เบาะรถยนต   ไฟ
หน้า ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ        

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเป็นวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เชน น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ  แกสหุงต้ม น้ํามันจารบี น้ํามันเกียร  น้ํามันหลอ
ลื่น ฯลฯ
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น        
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 16,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ(โทรสาร)คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คา
วิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็น
ต้น และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน  การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561 
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 3035  ลงวันที่  30 กันยายน 2563  
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562        

งบลงทุน รวม 9,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,500 บาท
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 9,500 บาท

- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
- เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา  1.4  แรงม้า
- ปริมาตรกระบอกสูบไมน้อยกวา  30  ซีซี
- พร้อมใบมีด
 -ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 34 ลงวันที่ 8
 ธันวาคม 2564  เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น         

งบเงินอุดหนุน รวม 2,058,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 2,058,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 2,058,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนคาอาหารกลางวันให้แกโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตพื้นที่
ตําบลหัวทะเล ในระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปที่ 6 ใน
อัตรา 21 บาท/คน รวม 200  วัน
 -อุดหนุนโรงเรียนหัวสระวิทยา  ตามโครงการอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนหัวสระวิทยา  จํานวน  126 คน ใน
อัตรา 21 บาท/คน รวม 200 วัน  
 -อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุม(คุรุประชาสามัคคี)ตามโครงการอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกุม(คุรุประชา
สามัคคี)จํานวน  93  คน ในอัตรา 21 บาท/คน รวม 200 วัน  
-อุดหนุนโรงเรียนหนองประดูวิทยา  ตามโครงการอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนหนองประดูวิทยา   จํานวน  79 คน
ในอัตรา 21 บาท/คน รวม 200 วัน  
 -อุดหนุนโรงเรียนเขาดินพิทยารักษ ตามโครงการอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเขาดินพิทยารักษ จํานวน  104  คน
ในอัตรา 21 บาท/คน รวม 200 วัน   
 -อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแสว   ตามโครงการอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกแสว   จํานวน  42  คนใน
อัตรา 21 บาท/คน รวม 200 วัน  
 -อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองดง  ตามโครงการอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองดง  จํานวน  43  คน ใน
อัตรา 21 บาท/คน รวม 200 วัน   
 -ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปงบประมาณ 2565  ลงวันที่ 23
  กันยายน 2564 
 -ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปงบประมาณ 2565  (ฉบับที่ 2) ลง
วันที่ 8  พฤศจิกายน   2564 
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.8/ว 3034  ลงวันที่  17  ธันวาคม 2564 
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 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2
)พ.ศ.2563 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808,2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808,2/ว
 3185 ลงวันที่  9  สิงหาคม 2562 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2566-2570  หน้า  147  ลําดับที่ 26)         

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 728,500 บาท

งบบุคลากร รวม 637,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 637,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่นประจําป ให้แกข้า
ราชการ /พนักงานสวนท้องถิ่น  ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท
.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ได้แก
ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุข
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงข้าราชการ พนักงานสวนท้อง
ถิ่น ประเภท วิชาการ อํานวยการท้องถิ่น และบริหารท้องถิ่น ที่มี
สิทธิได้รับ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ  เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน
ตอบแทนอื่น ฉบับที่   6   ลงวันที่  8  มีนาคม  2559   และพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ได้แก
ตําแหนง   ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 121,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  
-ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  และระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12
 เดือน ได้แก  ตําแหนง  คนงานทั่วไป
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป  
-ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372
  ]ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 เรื่อง ประกาศ  ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ได้แก ตําแหนง  คนงานทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 83,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น แกผู้ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตาง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง อาทิเชน  เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   คาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง ตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อ  จัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   คาป่วยการ อปพร.   คาป่วย
การอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  คาสมนาคุณกรรมการสอบคัด
เลือกฯ    คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด    คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง     คาตอบ
แทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562    -หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4/ว2158  ลงวันที่ 20
 เมษายน 2559     
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย  
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559         

ค่าใช้สอย รวม 43,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  คาซักฟอก คาเชา
ทรัพยสิน คาจ้างเหมาบริการตางๆ คาตักสิ่งปฏิกูล คาติตตั้งไฟฟ้า 
ประปา  โทรศัพท เครื่องรับสัญญาณตางๆ คาเบี้ยประกัน  คาเบี้ย
ประกันรถยนต คาธรรมเนียม พ.ร.บ.จราจรทางบก  ฯลฯ

จํานวน 5,000 บาท

 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฏาคม  2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22
 มีนาคม  2564 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ และคาสาธารณูปโภค         
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น)คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตาง ๆคาใช้
จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  คาใช้จายในการประชุม
ราชการ ฯลฯ 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0766  ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0810.3/ว 1239
  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565        

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
       

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน  คาธรรมเนียมหรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝก
อบรม สําหรับการฝกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ให้สามารถใช้งานได้
ปกติ  
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้และรักษารถยนต
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563  
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22
 มีนาคม  2564 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ และคาสาธารณูปโภค         

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเป็นวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย คาติดตั้ง  เชน กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา  ไม้
บรรทัด  ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด  เทปพีวีซีแบบใส  กระดาษ
คารบอน  กระดาษไข ลวดเสียบกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิ่มพ ตรายาง ธงชาติ  หมึก
เครื่องถายเอกสาร น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น   
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเป็นวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล(
Diskette,Floppy Disk, Femovable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc,Flash Dirve) เทปบันทึกข้อมูล   หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง แป้นพิมพเมนบอรด เมมโมรี่ชิ
ป เม้าท เครื่องอานข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มี
ราคาหนวยหนึ่งไมเกิน  20,000 บาทฯลฯ    
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 
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งบลงทุน รวม 8,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร  2 บานเลื่อนกระจก จํานวน 4,500 บาท

ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 หลัง มีคุณลักษณะ ดังนี้
 -ขนาดไมน้อยกวา 118x40x87 ซม. 
 -เป็นตู้มีบานประตูกระจกใสกรอบเหล็ก 2 บาน ประตูเลื่อน
ไป-มาได้
 -ภายในแขงเป็นชั้น 3 ชั้น มีแผนชั้น 2 แผน 
 -บานประตูมีมือจับและมีกุญแจลอค 
 -จัดหาโดยสืบราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑทีไมปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ จึงตั้งราคา
ในจังหวัดหรือท้องถิ่นด้วยความประหยัด  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552       
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Inkjet Tank  
Printer)

จํานวน 4,000 บาท

ราคาเครื่องละ  4,000  บาท จํานวน  1 เครื่อง  คุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
 - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ  (Inkjet Tank  Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi 
 - มึความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 19 หน้าตอนาที(ppm)หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
 - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา  15  หน้าตอนาที (ppm)หรือ  5 ภาพตอนาที  (ipm)
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
 - มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 50  แผน
 - สามารถใช้กับ  A4,Letter,Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้ 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
 -เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ  ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564
ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 518,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 278,400 บาท

ค่าใช้สอย รวม 248,400 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและกําจัดยุง
ลาย

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือด
ออกและกําจัดยุงลาย  เชน  คาน้ํายาพนหมอกควัน  คาจัดหาชุด
ทรายอะเบท  สารเคมีกําจัดยุงลาย  คาน้ํามันดีเซลสําหรับผสม
สารเคทีกําจัดยุงลาย  คาน้ํามันเบนซินสําหรับเครื่องฉีดพนหมอก
ควัน คาป้ายโครงการ ฯลฯ 
 -พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549 
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 1016.3/ว 2321 ลงวันที่  13  มิถุนายน   2562  (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  หน้า  158  ลําดับที่ 1)       
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คาใช้จายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า

จํานวน 68,400 บาท

ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฑาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารีเพื่อสําหรับการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า  พร้อมอุปกรณครบชุด และคาใช้จายที่จําเป็นสําหรับโครง
การฯลฯ ในอัตราตัวละ 30 บาทและสําหรับการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว อัตราตัวละ 6 บาทตอป
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1020
 ลงวันที่  22 มกราคม 2560 เรื่องแนวทางการดําเนินงานป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1795 ลงวันที่  7  พฤษภาคม   2562 (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  หน้า  158  ลําดับที่ 2)        
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเป็นวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  เชน  แอลกอฮอล  ออกซิเจน  น้ํายา
ตางๆ เลือด สายยาง  ลูกยาง หลอดแก้ว เวชภัณฑ ฟิลม
เอกซเรย  เคมีภัณฑ(รวมกํามะถัน กรด ดาง)ลวดเชื่อมเงิน ถุง
มือ กระดาษกรอง จุกตางๆ สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร
หรือการแพทย สําลีและผ้าพันแผล หลอดเอกซเรย ชุดเครื่องมือ
ผาตัด ที่วางกรวยแก้ว  กระบอกตวง เบ้าหลอม หู
ฟัง(Stethoscope)เปลหามคนไข้คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถัง
เก็บเชื้อเพลิง  เครื่องมือวิทยาศาสตร ฯลฯ 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น         

งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ 
ด้านสาธารณสุข

จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะชุมชน/หมูบ้านสําหรับดําเนิน
การขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรม
ตางๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่
นั้นๆ จํานวน  12 หมูบ้านๆละ  20,000 บาท ได้แก 
1) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านหัวทะเล  ม.1  จํานวน 20,000
  บาท เพื่อดําเนินตามโครงการดังนี้    
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 - โครงการบ้าน   โรงเรียน  ชุมชน ปลอดภัยลูกน้ํายุงลาย  6,000
  บาท
 - โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยและ
เด็ก   2,000 บาท
 - โครงการควบคุม ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  12,000 บาท
2) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านหัวสระ  ม.2    จํานวน 20,000
  บาท เพื่อดําเนินตามโครงการดังนี้
 - โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน
โรงเรียนและชุมชน  3,870   บาท
 - โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จยา ต้านมะเร็งเต้า
นม  3,650 บาท
 - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดินของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้าฯ  12,480 บาท
3) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านกุม  ม.3   จํานวน 20,000
  บาท เพื่อดําเนินตามโครงการ ดังนี้
 - โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน
โรงเรียนและชุมชน  3,870   บาท
 - โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จยา ต้านมะเร็งเต้า
นม  3,650 บาท
 - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดินของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้าฯ  12,480 บาท
 4) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านหนองประดู  ม.4
  จํานวน 20,000  บาท เพื่อดําเนินตามโครงการดังนี้   
- โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน
โรงเรียนและชุมชน  3,870 บาท
 - โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จยา ต้านมะเร็งเต้า
นม  3,650 บาท
 - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดินของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้าฯ  12,480 บาท    
5) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านเขาดิน  ม.5   จํานวน 20,000
  บาท เพื่อดําเนินตามโครงการดังนี้    
 - โครงการบ้าน   โรงเรียน  ชุมชน ปลอดภัยลูกน้ํายุงลาย  6,000
  บาท
 - โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยและ
เด็ก   2,000 บาท
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 - โครงการควบคุม ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  12,000 บาท
6) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านโคกแสว  ม.6   จํานวน 20,000
  บาท เพื่อดําเนินตามโครงการดังนี้   
- โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน
โรงเรียนและชุมชน  3,870 บาท
 - โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จยา ต้านมะเร็งเต้า
นม  3,650 บาท
 - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดินของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้าฯ  12,480 บาท
7) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านหนองดง  ม.7  จํานวน 20,000
  บาท เพื่อดําเนินตามโครงการดังนี้   
 - โครงการบ้าน   โรงเรียน  ชุมชน ปลอดภัยลูกน้ํายุงลาย  6,000
  บาท
 - โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยและ
เด็ก   2,000 บาท
 - โครงการควบคุม ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  12,000 บาท
8) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านเกา  ม.8  จํานวน 20,000
  บาท เพื่อดําเนินตามโครงการดังนี้
- โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน
โรงเรียนและชุมชน  3,870 บาท
 - โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จยา ต้านมะเร็งเต้า
นม  3,650 บาท
 - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดินของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้าฯ  12,480 บาท 
9) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านโนนสังข  ม.9  จํานวน 20,000
  บาท เพื่อดําเนินตามโครงการดังนี้
 - โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรไทย 10,000 บาท
 -โครงการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเพื่อป้องกันวัณโรค 5,000 บาท
 - โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและ
เยาวชน 5,000 บาท
10) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านหัวสะพาน  ม.10
   จํานวน 20,000  บาท เพื่อดําเนินตามโครงการดังนี้   
- โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน
โรงเรียนและชุมชน  3,870 บาท
 - โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จยา ต้านมะเร็งเต้า
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นม  3,650 บาท
 - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดินของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้าฯ  12,480 บาท
11) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านหัวทะเล  ม.11
  จํานวน 20,000  บาท เพื่อดําเนินตามโครงการดังนี้  
 - โครงการบ้าน   โรงเรียน  ชุมชน ปลอดภัยลูกน้ํายุงลาย  6,000
  บาท
 - โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยและ
เด็ก   2,000 บาท
 - โครงการควบคุม ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  12,000 บาท
12) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านหัวสระใหม  ม.12
   จํานวน 20,000  บาท เพื่อดําเนินตามโครงการดังนี้   
- โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน
โรงเรียนและชุมชน  3,870 บาท
 - โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จยา ต้านมะเร็งเต้า
นม  3,650 บาท
 - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดินของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้าฯ  12,480 บาท
  -ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่ว
ไปให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปงบประมาณ 2565  ลงวัน
ที่ 23  กันยายน 2564 
 -ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปงบประมาณ 2565  (ฉบับที่ 2) ลง
วันที่ 8  พฤศจิกายน   2564 
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.8/ว 3034  ลงวันที่  17  ธันวาคม 2564  
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2
)พ.ศ.2563
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808,2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808,2/ว
 3185 ลงวันที่  9  สิงหาคม 2562   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
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. 2566-2570  หน้า  147  ลําดับที่ 24)         

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,256,000 บาท

งบบุคลากร รวม 940,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 940,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 898,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่นประจําป ให้แกข้า
ราชการ /พนักงานสวนท้องถิ่น  ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท
.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ได้แก
ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงข้าราชการ พนักงานสวนท้อง
ถิ่น ประเภท วิชาการ อํานวยการท้องถิ่น และบริหารท้องถิ่น ที่มี
สิทธิได้รับ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ  เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน
ตอบแทนอื่น ฉบับที่   6   ลงวันที่  8  มีนาคม  2559   และพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ได้แก 
ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่พิมพ : 23/9/2565  16:27:19 หน้า : 104/161



งบดําเนินงาน รวม 308,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 165,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น แกผู้ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตาง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง อาทิเชน  เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   คาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง ตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อ  จัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   คาป่วยการ อปพร.   คาป่วย
การอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  คาสมนาคุณกรรมการสอบคัด
เลือกฯ    คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด    คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง     คาตอบ
แทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562    -หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4/ว2158  ลงวันที่ 20
 เมษายน 2559 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย พ.ศ
.2562

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย  
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559         
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบลผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3
/ว 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิก
เงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง         
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ค่าใช้สอย รวม 83,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  คาซักฟอก คาเชา
ทรัพยสิน คาจ้างเหมาบริการตางๆ คาตักสิ่งปฏิกูล คาติตตั้งไฟฟ้า 
ประปา  โทรศัพท เครื่องรับสัญญาณตางๆ คาเบี้ยประกัน  คาเบี้ย
ประกันรถยนต คาธรรมเนียม  พ.ร.บ.จราจรทางบก  คาเชาทรัพยสิน 
 ฯลฯ

จํานวน 10,000 บาท

 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฏาคม  2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22
 มีนาคม  2564 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ และคาสาธารณูปโภค         

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น)คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตาง ๆ คา
ใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  คาใช้จายในการประชุม
ราชการ ฯลฯ 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0766
  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0810.3/ว 1239
  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565      
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
      

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน  คาธรรมเนียมหรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝก
อบรม สําหรับการฝกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ปกติ 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้และรักษารถยนต
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22
 มีนาคม  2564 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ และคาสาธารณูปโภค        
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเป็นวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย คาติดตั้ง  เชน กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา  ไม้
บรรทัด  ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด  เทปพีวีซีแบบใส  กระดาษ
คารบอน  กระดาษไข ลวดเสียบกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิ่มพ ตรายาง ธงชาติ  หมึก
เครื่องถายเอกสาร น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น   

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเป็นวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไมคง สภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุง รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึง
รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง เชน แบตเตอรี่  ยางนอก ยางใน เพลา ตลับ
ลูกปน น้ํามันเบรก หัวเทียน  ไขควง นอตและสกรู กระจกมอง
ข้าง รถยนต  หม้อน้ํารถยนต  กันชนรถยนต  เบาะรถยนต   ไฟ
หน้า ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ       
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเป็นวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัยคาติดตั้ง เชน น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ  แกสหุงต้ม น้ํามันจารบี น้ํามันเกียร  น้ํามันหลอ
ลื่น ฯลฯ
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น        
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเป็นวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล(
Diskette,Floppy Disk, Femovable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc,Flash Dirve) เทปบันทึกข้อมูล   หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง แป้นพิมพเมนบอรด เมมโมรี่ชิ
ป เม้าท เครื่องอานข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มี
ราคาหนวยหนึ่งไมเกิน  20,000 บาทฯลฯ    
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 
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งบลงทุน รวม 8,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Inkjet Tank  
Printer)

จํานวน 8,000 บาท

ราคาเครื่องละ  4,000  บาท จํานวน  2  เครื่อง มีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
 - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ  (Inkjet Tank  Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi 
 - มึความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 19 หน้าตอนาที(ppm)หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา  15  หน้าตอนาที (ppm)หรือ  5 ภาพตอนาที  (ipm)
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง 
 - มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 50  แผน 
 - สามารถใช้กับ  A4,Letter,Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้ 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 
 -เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ  ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม       
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  กรณีสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

จํานวน 50,000 บาท

 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0810.7/ว 6768
 ลงวันที่ 29  พฤศจิกายน  2560 
 -หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด  ที่ กค 0402.4/ว 160  ลง
วันที่ 5  ตุลาคม  2563
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 7508
 ลงวันที่ 20  ธันวาคม  2561  
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที่ มท 0808.2/ว 7798 ลงวัน
ที่ 29  ธันวาคม  2563  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-
2570  หน้า  167  ลําดับที่ 9)      

คาใช้จายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงตอเด็ก 
สตรีและบุคคลในครอบครัว

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงตอเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว  เชน คาวัสดุ
อุปกรณ  คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาที่พัก คาพาหนะและคาใช้จายอื่นๆ 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการ ฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-
2570  หน้า  187  ลําดับที่ 17)       
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คาใช้จายตามโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยตําบลหัวทะเล  (อพม.ตําบล
หัวทะเล)

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝกอบรม เชน คาวัสดุอุปกรณ  คา
ตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาที่
พัก คาพาหนะและคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นในการ
ดําเนินงาน 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการ ฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557และแก้ไขเพิ่มเติม   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-
2570  หน้า  167  ลําดับที่ 10)       

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 5,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย  
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559         
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 658,917 บาท
งบบุคลากร รวม 443,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 443,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่นประจําป ให้แกข้า
ราชการ /พนักงานสวนท้องถิ่น  ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท
.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ได้แก  ตําแหนง  นายชาง
ไฟฟ้า  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพให้กับข้าราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
ของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวนราชการ(ฉบับที่ 6) พ.ศ
.2558 
 -หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372  ]ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 เรื่อง ประกาศ  ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 
 -ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน  ได้แก นายชางไฟฟ้า
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 265,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  
-ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  และระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ได้แก  
ตําแหนง  ผู้ชายชางไฟฟ้า
ตําแหนง  คนงานทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 15,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป  
-ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372
  ]ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 เรื่อง ประกาศ  ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ได้แก  ตําแหนง  นายชาง
ไฟฟ้า
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งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น แกผู้ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตาง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง อาทิเชน  เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   คาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อ  จัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   คาป่วยการ อปพร.   คาป่วย
การอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคาสมนาคุณกรรมการสอบคัด
เลือกฯ    คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด    คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง     คาตอบ
แทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ฯลฯ 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย พ.ศ.2562  
       

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2559       
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  คาซักฟอก คาเชา
ทรัพยสิน คาจ้างเหมาบริการตางๆ คาตักสิ่งปฏิกูล คาติตตั้งไฟฟ้า 
ประปา  โทรศัพท เครื่องรับสัญญาณตางๆ คาเบี้ยประกัน  คาเบี้ย
ประกันรถยนต คาธรรมเนียม พ.ร.บ.จราจรทางบก  คาเชาทรัพยสิน  
ฯลฯ

จํานวน 10,000 บาท

 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฏาคม  2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22
 มีนาคม  2564 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน  คาธรรมเนียมหรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝก
อบรม สําหรับการฝกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคง
สภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงรายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย คา
ติดตั้ง  เชน ฟิวส  เข็มขัดรัดสายไฟ  เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร   ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ หม้อแปลง  ลําโพง  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน แผงวงจรตางๆ ไฟฉายสปอรตไลท  เครื่องวัดความ
ต้านทานไฟฟ้าหัวแร้งไฟฟ้า    เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า เคริ่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติฯลฯ 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น        
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,817 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,817 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอบําเหน็จณรงค    จังหวัด
ชัยภูมิ

จํานวน 25,817 บาท

 -ขยายเขตและเพิ่มเฟสไฟฟ้า 3 เฟส  พาดสายแรงต่ําเพิ่มเฟสด้วย
สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน  ขนาด  50 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 2
 เส้น  ระยะทาง 195 เมตร ติดตั้งลอฟ้าระบบ 1 เฟส 2
 สาย จํานวน 1 ชุด  (บริเวณบ้านนายวรศักดิ์   แสไพศาล  ถึง
หน้าโรงเรียนบ้านกุม(คุรุประชาสามัคคี)) 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2
)พ.ศ.2563     
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  หน้า  132  ลําดับที่ 18)      

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,572,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,008,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,008,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 756,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  
-ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  และระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ได้แก
ตําแหนง  คนงานทั่วไป(ทั่วไป)   จํานวน  5  คน 
ตําแหนง  คนงานประจํารถขยะ(ทั่วไป) จํานวน  1  คน
ตําแหนง  พนักงานขับรถขยะ (ทั่วไป) จํานวน  1  คน  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป  
-ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372
  ]ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 เรื่อง ประกาศ  ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ได้แก
ตําแหนง  คนงานทั่วไป(ทั่วไป)   จํานวน  5  คน  
ตําแหนง  คนงานประจํารถขยะ(ทั่วไป) จํานวน  1  คน
ตําแหนง  พนักงานขับรถขยะ (ทั่วไป) จํานวน  1  คน  

งบดําเนินงาน รวม 564,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย  
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559         
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ค่าใช้สอย รวม 424,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการในการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลในเขตตําบล
หัวทะเล

จํานวน 216,000 บาท

 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฏาคม  2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22
 มีนาคม  2564 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2566-2570  หน้า  183  ลําดับที่ 42)       

โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า จํานวน 108,000 บาท

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044  ลง
วันที่ 10 กรกฏาคม  2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22
 มีนาคม  2564 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2566-2570  หน้า  182  ลําดับที่ 39)
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เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ   คาเชาทรัพยสิน คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ คาตักสิ่งปฏิกูล คาติตตั้งไฟฟ้า ประปา  โทรศัพท 
เครื่องรับสัญญาณตางๆ คาเบี้ยประกัน   คาธรรมเนียมตางๆ เชน คา
เบี้ยประกันรถยนต  คาธรรมเนียม พ.ร.บ.จราจรทางบก  คาเชา
ทรัพยสิน  ฯลฯ

จํานวน 50,000 บาท

 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฏาคม  2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22
 มีนาคม  2564 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการอบรมการกําจัดขยะมูลฝอย  ขยะเปยก สิ่ง
ปฏิกูลและน้ําเสีย เพื่อควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพ
อนามัย  สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และแก้ไขเพิ่มเติม   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
  หน้า  189  ลําดับที่ 3)     
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ปกติ  
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้และรักษารถยนต
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22
 มีนาคม  2564 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ และคาสาธารณูปโภค        

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเป็นวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุง รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึง
รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เชน แบตเตอรี่  ยางนอก ยางใน เพลา ตลับ
ลูกปน น้ํามันเบรก หัวเทียน  ไขควง นอตและสกรู กระจกมอง
ข้าง รถยนต  หม้อน้ํารถยนต  กันชนรถยนต  เบาะรถยนต   ไฟ
หน้า ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ         
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเป็นวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุง รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึง
รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง เชน น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ  แกสหุงต้ม น้ํามันจารบี น้ํามันเกียร  น้ํามันหลอ
ลื่น ฯลฯ         

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเป็นวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย คาติดตั้ง  เชน  เครื่องแบบ เสื้อ กางเกงผ้า เครื่อง
หมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผู้ผูกคอ ฯลฯ  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2560
 -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061  ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม   2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560         
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 412,400 บาท

งบบุคลากร รวม 355,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 194,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่นประจําป ให้แกข้า
ราชการ /พนักงานสวนท้องถิ่น  ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท
.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ได้แก
ตําแหนง  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 154,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  
-ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  และระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ได้แก  
ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 7,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป  
-ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372
  ]ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 เรื่อง ประกาศ  ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ได้แก ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้า
พนักงานพัฒนาชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย  
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559         
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน  คาธรรมเนียมหรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝก
อบรม สําหรับการฝกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก (Notebook) จํานวน 22,000 บาท

สําหรับประมวลผล จํานวน  1 เครื่องๆละ  22,000  บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU)ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก(4 core)และ 8 แกนเสมือน (8  Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุดไมน้อยกวา 4 GHz  จํานวน 1  หนวย
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา  8  MB 
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDRภ หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB 
 - มีหนวยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกวา  ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State  Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน  1 หนวย
 -มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อย
กวา  1.366 x 768 Pixel   และมีขนาดไมน้อยกวา  12  นิ้ว
 -มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ  USB 2.0   หรือดีกวาไมน้อย
กวา  3  ชอง  -มีชองเชื่อมแบบ HDMI  หรือ VGA  จํานวนไม
น้อยกวา  1  ชอง 
 -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network  Interface)
แบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
 -สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (EEE 802.11.ac)  
และ Bluetooth 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 
 -เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ  ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564
ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม   

วันที่พิมพ : 23/9/2565  16:27:19 หน้า : 130/161



งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 600,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการฝกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด   เชน คาป้าย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณตางๆ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดงาน ฯลฯ 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และแก้ไขเพิ่มเติม 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  หน้า  169  ลําดับที่ 3)       

คาใช้จายตามโครงการฝกอบรมอาชีพให้กับประชาชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝกอบรมอาชีพให้กับประชาชน  เชน คา
ป้าย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ  อุปกรณ
ตางๆ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดงาน ฯลฯ  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
  หน้า  167  ลําดับที่ 13)     
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คาใช้จายตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน  ระดับชุมชน และระดับ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝกอบรม  เชน คาป้าย คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ  อุปกรณตางๆ คาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดงาน ฯลฯ 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และแก้ไขเพิ่มเติม  
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  หน้า  184  ลําดับที่ 3)    

คาใช้จายตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง  พัฒนาชุมชน  สูการพัฒนาท้องถิ่น
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน  เชน คา
ป้าย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ  อุปกรณตางๆ 
 คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดงาน ฯลฯ 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และแก้ไขเพิ่มเติม  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
  หน้า  176  ลําดับที่ 11)         

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุม
อาชีพ/กลุมสตรี

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝกอบรมและศึกษาดูงาน  เชน คา
ป้าย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ  อุปกรณตางๆ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดงาน ฯลฯ
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และแก้ไขเพิ่มเติม   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
  หน้า  186  ลําดับที่ 14)     
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 460,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 460,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาทะเลสีมุมเกมสต้านยาเสพติด จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการแขงขันกีฬาทะเลสีมุมต้านยาเสพ
ติด   เชน คาป้าย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ
อุปกรณตางๆ  คาเงินรางวัล  คาถ้วยรางวัล  คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดงาน ฯลฯ 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564   (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  หน้า  155  ลําดับที่ 5)   

โครงการสงนักกีฬาเด็ก  เยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้ารวมการแขง
ขันรายการตางๆ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการสงนักกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่ว
ไปเข้ารวมการแขงขันรายการตางๆ  เชน คาป้าย คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตางๆ  คาเงินรางวัล  คา
ถ้วยรางวัล  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดงาน ฯลฯ 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬา  และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564 (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  หน้า  155  ลําดับที่ 2)   

วันที่พิมพ : 23/9/2565  16:27:19 หน้า : 133/161



ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคง
สภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงรายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย คา
ติดตั้ง  เชน หวงยาง  ไม้ตีปิงปอง  ไม้แบดมินตัน  ไม้
เทนนิส  เชือกกระโดด  ดาบสองมือ  เสาตาขายกีฬา ลูก
ปิงปอง  ลูกแบดมินตัน  ลูกเทนนิส  ลูกฟุตบอล  ลูกแชร
บอล  แผนโยคะ  ลูกวอลเลยบอล  ตะกร้อ  นกหวีด  ฯลฯ 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น      

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานประเพณีสงกรานต รดน้ําดําหัวผู้
สูงอายุ  เชน คาป้าย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณตางๆ  คาเงินรางวัล  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
การจัดงาน ฯลฯ 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564  (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  หน้า  157  ลําดับที่ 17)     
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 939,463 บาท

งบบุคลากร รวม 382,463 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 382,463 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 340,463 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่นประจําป ให้แกข้า
ราชการ /พนักงานสวนท้องถิ่น  ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท
.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ได้แก
ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองชาง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงข้าราชการ พนักงานสวนท้อง
ถิ่น ประเภท วิชาการ อํานวยการท้องถิ่น และบริหารท้องถิ่น ที่มี
สิทธิได้รับ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ  เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน
ตอบแทนอื่น ฉบับที่   6   ลงวันที่  8  มีนาคม  2559   และพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ได้แก
ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองชาง
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งบดําเนินงาน รวม 527,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 39,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย  
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559         

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้าน 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ
.2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 5862 ลงวันที่  12 ตุลาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง      
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ค่าใช้สอย รวม 168,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  คาซักฟอก คาเชา
ทรัพยสิน คาจ้างเหมาบริการตางๆ คาตักสิ่งปฏิกูล คาติตตั้งไฟฟ้า 
ประปา  โทรศัพท เครื่องรับสัญญาณตางๆ คาเบี้ยประกัน คา
ธรรมเนียมตางๆเชน คาเบี้ยประกันรถยนต คาธรรมเนียม พ.ร.บ
.จราจรทางบก ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฏาคม  2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22
 มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย  วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  
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โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานธุรการ กอง
ชาง อบต.หัวทะเล

จํานวน 108,000 บาท

 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฏาคม  2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22
 มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย  วัสดุ และคาสาธารณูปโภค       

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน  คาธรรมเนียมหรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝก
อบรม สําหรับการฝกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ปกติ  
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้และรักษารถยนต
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22
 มีนาคม  2564 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ และคาสาธารณูปโภค     
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ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเป็นวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย คาติดตั้ง  เชน กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา  ไม้
บรรทัด  ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด  เทปพีวีซีแบบใส  กระดาษ
คารบอน  กระดาษไข ลวดเสียบกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิ่มพ ตรายาง ธงชาติ  หมึก
เครื่องถายเอกสาร น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น   

วัสดุกอสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเป็นวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เชน ไม้ตางๆ น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี แปรง
ทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาว ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต บล็อก กระเบื้อง  สังกะสี คีม ตะปู ค้อน  ชะแลง จอบ เสี
ยม สิ่ว  ขวาน สวาน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาด
เล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง ทอน้ําบาดาล  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ซัมเมอรส  โถส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า หัว
ตัดแกส  ถังลม นั่งร้าน  เครื่องยิงตะปู ฯลฯ  
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเป็นวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุง รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึง
รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง เชน แบตเตอรี่  ยางนอก ยางใน เพลา ตลับ
ลูกปน น้ํามันเบรก หัวเทียน  ไขควง นอตและสกรู กระจกมอง
ข้าง รถยนต หม้อน้ํารถยนต  กันชนรถยนต  เบาะรถยนต   ไฟ
หน้า ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคง 
สภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง 
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงรายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คา
ติดตั้ง เชน น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ  แกสหุงต้ม น้ํามันจารบี น้ํามันเกียร  น้ํามันหลอ
ลื่น ฯลฯ        

วันที่พิมพ : 23/9/2565  16:27:19 หน้า : 141/161



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเป็นวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล(
Diskette,Floppy Disk, Femovable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc,Flash Dirve) เทปบันทึกข้อมูล   หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง แป้นพิมพเมนบอรด เมมโมรี่ชิ
ป เม้าท เครื่องอานข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มี
ราคาหนวยหนึ่งไมเกิน  20,000 บาทฯลฯ    
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก (Notebook) จํานวน 22,000 บาท
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สําหรับประมวลผล จํานวน  1  เครื่องๆละ  22,000  บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU)ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก(4 core)และ 8 แกนเสมือน (8  Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุดไมน้อยกวา 4 GHz  จํานวน 1  หนวย
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา  8  MB 
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDRภ หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB 
 - มีหนวยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกวา  ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State  Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน  1 หนวย
 -มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อย
กวา  1.366 x 768 Pixel   และมีขนาดไมน้อยกวา  12  นิ้ว
 -มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ  USB 2.0   หรือดีกวาไมน้อย
กวา  3  ชอง  -มีชองเชื่อมแบบ HDMI  หรือ VGA  จํานวนไม
น้อยกวา  1  ชอง 
 -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network  Interface)
แบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
 -สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (EEE 802.11.ac)  
และ Bluetooth 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 
 -เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ  ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม      
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Inkjet Tank  
Printer)

จํานวน 8,000 บาท

ราคาเครื่องละ  4,000  บาท จํานวน  2  เครื่อง มีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
 - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ  (Inkjet Tank  Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi 
 - มึความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 19 หน้าตอนาที(ppm)หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา  15  หน้าตอนาที (ppm)หรือ  5 ภาพตอนาที  (ipm)
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง 
 - มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 50  แผน 
 - สามารถใช้กับ  A4,Letter,Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้ 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 
 -เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ  ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
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งานก่อสร้าง รวม 5,602,900 บาท
งบบุคลากร รวม 591,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 591,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 382,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่นประจําป ให้แกข้า
ราชการ /พนักงานสวนท้องถิ่น  ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท
.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ได้แก
ตําแหนง  วิศวกรโยธา
ตําแหนง  นายชางโยธา จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพให้กับข้าราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
ของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวนราชการ(ฉบับที่ 6) พ.ศ
.2558 
 -หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372  ]ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 เรื่อง ประกาศ  ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 
 -ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน  ได้แก ตําแหนง  นายชาง
โยธา จํานวน 2 อัตรา
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 157,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  
-ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  และระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12
 เดือน ได้แก  ตําแหนง  ผู้ชวยชางโยธา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป  
-ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372
  ]ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 เรื่อง ประกาศ  ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ได้แก ผู้ชวยชางโยธา
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งบดําเนินงาน รวม 1,169,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 116,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น แกผู้ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตาง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง อาทิเชน  เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   คาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง ตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อ  จัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   คาป่วยการ อปพร.   คาป่วย
การอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  คาสมนาคุณกรรมการสอบคัด
เลือกฯ    คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด    คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง     คาตอบ
แทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562    -หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4/ว2158  ลงวันที่ 20
 เมษายน 2559     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย  
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559         
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คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้าน 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ
.2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แก้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 5862 ลงวันที่  12 ตุลาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง       

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบลผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3
/ว 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิก
เงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง       
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ค่าใช้สอย รวม 1,053,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานออกแบบ  สํารวจ ประมาณ
การงานกอสร้าง

จํานวน 108,000 บาท

อบต.หัวทะเล
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044  ลง
วันที่ 10 กรกฏาคม  2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22
 มีนาคม  2564 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ และคาสาธารณูปโภค    
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เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  คาซักฟอก คาเชา
ทรัพยสิน คาจ้างเหมาบริการตางๆ คาตักสิ่งปฏิกูล คาติตตั้งไฟฟ้า 
ประปา  โทรศัพท เครื่องรับสัญญาณตางๆ คาเบี้ยประกัน  คาเบี้ย
ประกันรถยนต คาธรรมเนียม พ.ร.บ.จราจรทางบก  คาเชาทรัพยสิน  
คารังวัดที่สาธารณะ ฯลฯ

จํานวน 150,000 บาท

 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฏาคม  2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22
 มีนาคม  2564 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ และคาสาธารณูปโภค     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน  คาธรรมเนียมหรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝก
อบรม สําหรับการฝกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 745,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ปกติ เชน ครุภัณฑ วัสดุอุปกรณตางๆ
 - เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาสิ่งกอสร้าง
สาธารณูปการ เชน  อาคารตางๆ โรงจอดรถ รั้ว  ฯลฯ 
 - เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาสิ่งกอสร้าง
สาธารณูปโภค เชน  ถนน ระบบระบายน้ํา ฯลฯ 
 - เพื่อจายเป็นบํารุงรักษาที่สาธารณะ  เชน คาหลักแนวเขตที่
สาธารณะ ในเขตพื้นที่ตําบลหัวทะเล 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้และรักษารถยนต
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22
 มีนาคม  2564 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ และคาสาธารณูปโภค       
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งบลงทุน รวม 3,842,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,300 บาท
ครุภัณฑโรงงาน

เครื่องเจือ/ตัด แบบมือถือ จํานวน 5,300 บาท

จํานวน 1 เครื่อง  ขนาด 5 นิ้ว (125 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร
ไฟฟ้า ขนาดไมน้อยกวา 1,000 วัตต ความเร็วรอบไมน้อย
กวา 10,000 รอบตอนาที
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 
- ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 34 ลงวันที่ 8
 ธันวาคม 2564  เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ        

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,837,000 บาท
คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างที่พักรับรองประชาชน องคการบริหารสวนตําบลหัว
ทะเล

จํานวน 485,000 บาท

บ้านหัวสะพาน หมูที่ 10 ตําบลหัวทะเล อําเภอบําเหน็จ
ณรงค จังหวัดชัยภูมิ โดยมีปริมาณ
งาน กว้าง 11.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 5.30 โดยมีพื้นที่กอ
สร้างไมน้อยกวา 88.00 ตารางเมตร โดยทําตามแบบที่ อบต.หัว
ทะเล กําหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 
หน้า 173 ลําดับที่ 13 ) 

โครงการกอสร้างห้องครัว - ห้องเก็บเอกสารองคการบริหารสวน
ตําบลหัวทะเล

จํานวน 499,000 บาท

บ้านหัวสะพาน หมูที่ 10 ตําบลหัวทะเล อําเภอบําเหน็จ
ณรงค จังหวัดชัยภูมิ โดยมีปริมาณ
งาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร โดยมีพื้นที่กอสร้างไม
น้อยกวา 75.00 ตารางเมตร โดยทําตามแบบที่ อบต.หัว
ทะเล กําหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 
หน้า 85 ลําดับที่ 55)  
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โครงการกอสร้างห้องน้ําสําหรับบริการประชาชน องคการบริหาร
สวนตําบลหัวทะเล

จํานวน 563,000 บาท

บ้านหัวสะพาน หมูที่ 10 ตําบลหัวทะเล อําเภอบําเหน็จ
ณรงค จังหวัดชัยภูมิ โดยมีปริมาณ
งาน กว้าง 9.00 เมตร ยาว 7.50 เมตร สูง 3.90 เมตร มีพื้นที่กอ
สร้างไมน้อยกวา 67.50 ตารางเมตร โดยทําตามแบบที่ อบต.หัว
ทะเล กําหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 
หน้า 128 ลําดับที่ 410 ) 

โครงการกอสร้างอาคารศูนยปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน องคการบริหารสวนตําบลหัวทะเล

จํานวน 495,000 บาท

บ้านหัวสะพาน หมูที่ 10 ตําบลหัวทะเล อําเภอบําเหน็จ
ณรงค จังหวัด
ชัยภูมิ กว้าง 12.00 เมตร ยาว 9.50 เมตร สูง 5.30 เมตร มีพื้นที่
กอสร้างไมน้อยกวา 114.00 ตารางเมตร โดยทําตามแบบที่ อบต
.หัวทะเล กําหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 
หน้า 173 ลําดับที่ 12) 

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการดัดแปลง ตอเติมเวทีและตกแตงเฟอรนิเจอร(บิ้วอิน)ห้อง
ประชุม ชั้น 2 องคการบริหารสวนตําบลหัวทะเล

จํานวน 499,000 บาท

บ้านหัวสะพาน หมูที่ 10 ตําบลหัวทะเล อําเภอบําเหน็จ
ณรงค จังหวัดชัยภูมิ โดยมีปริมาณงานเวทีมีพื้นที่กอสร้างไมน้อย
กวา 20.00 ตารางเมตร โครงตู้ไม้จริงและ mdf ปิดผิวเมลามีนมี
พื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 35.00 ตารางเมตร และ ชั้นกระจกใสทั้ง
หมด 16 แผน โดยมีปริมาณงาน โดยทําตามแบบที่ อบต.หัว
ทะเล กําหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 
หน้า 173 ลําดับที่  11 ) 

โครงการตอเติมโครงหลังคาที่จอดรถเอนกประสงค องคการบริหาร
สวนตําบลหัวทะเล

จํานวน 651,000 บาท

บ้านหัวสะพาน หมูที่ 10 ตําบลหัวทะเล อําเภอบําเหน็จ
ณรงค จังหวัดชัยภูมิ โดยมีปริมาณ
งาน กว้าง 30.00 เมตร ยาว 14.30 เมตร สูง 4.30 เมตร โดยมี
พื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 429.00 ตารางเมตร โดยทําตามแบบ
ที่ อบต.หัวทะเล กําหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 –
 2570 หน้า 127 ลําดับที่  409 ) 

วันที่พิมพ : 23/9/2565  16:27:19 หน้า : 155/161



โครงการตอเติมเพื่อติดตั้งตะแกรงเหล็กตาขายล้อมรอบตัวอาคารชั้น 
2 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหัวทะเล

จํานวน 202,000 บาท

บ้านหัวสะพาน หมูที่ 10 ตําบลหัวทะเล อําเภอบําเหน็จ
ณรงค จังหวัดชัยภูมิ โดยมีปริมาณงาน ลูก
กรง ขนาด 1.80 ? 2.95 ทั้งหมด 56 ชุด โดยมีพื้นที่กอสร้างไม
น้อยกวา 297.36 ตารางเมตร โดยทําตามแบบที่ อบต.หัว
ทะเล กําหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 
หน้า 173 ลําดับที่ 16 ) 

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างแท็งคน้ําเพื่อการสูบน้ําด้วยระบบพลังงานแสง
อาทิตย

จํานวน 443,000 บาท

องคการบริหารสวนตําบลหัวทะเล บ้านหัวสะพาน หมูที่ 10 ตําบล
หัวทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ โดยมีปริมาณ
งาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 7.10 เมตร โดยมีพื้นที่
กอสร้างไมน้อยกวา 32 ตารางเมตร โดยทําตามแบบที่ อบต.หัว
ทะเล กําหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 
หน้า 173 ลําดับที่ 14 ) 
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  กรณีชวยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

จํานวน 50,000 บาท

 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0810.7/ว 6768
 ลงวันที่ 29  พฤศจิกายน  2560 
 -หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด  ที่ กค 0402.4/ว 160  ลง
วันที่ 5  ตุลาคม  2563
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 7508
 ลงวันที่ 20  ธันวาคม  2561  
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที่ มท 0808.2/ว 7798 ลงวัน
ที่ 29  ธันวาคม  2563      
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคง
สภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงรายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย เชน สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหาร
สัตว พันธุพืช ปุ๋ย พันธุสัตวปกและสัตวน้ํา น้ําเชื้อพันธุสัตว วัสดุ
เพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือ
พลาสติก หน้ากากป้องกันแกสพิษ  สปริงเกอร จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ เครื่องหยอดหรือหวานเมล็ด
พันธุ เครื่องทําความสะอาดเมล็ดพันธุ  เครื่องกระเทาะเมล็ด
พืช คราดซี่พรวนดินระหวางแนว เครื่องดักแมลง  ตะแกรง
รอน กระชัง ฯลฯ       

งบลงทุน รวม 40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ําไฟฟ้า (ไดโว) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา ชนิดใช้ไฟฟ้า (ไดโว) ขนาดทอ
สงน้ํา 2.5 นิ้ว พร้อมสายยางสงน้ํายาวไมน้อยกวา 20 เมตร ใช้
ไฟ 220 V. จํานวน 2 เครื่อง 
 -จัดหาโดยสืบราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑทีไมปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ จึงตั้งราคา
ในจังหวัดหรือท้องถิ่นด้วยความประหยัด  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
  หน้า  202  ลําดับที่ 19)    
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ปั้มน้ําซัมเมอรส  (Submerse) พร้อมชุดควบคุม + MPPT 
Controller

จํานวน 20,000 บาท

 -ปั้มสําหรับลงบอขนาด   4 นิ้วขึ้นไป  ทอน้ําออกไมน้อย
กวา  1.25  นิ้ว 
 -มีกําลังไมน้อยกวา 750 W 
 -สามารถใช้ตอตรงกับแบตเตอรี่หรือตอรวมกับระบบโซลา
เซลล   -ปริมาณน้ําไมน้อยกวา   6,000 ลิตร/ชม.
 -สงน้ํา  56 เมตร
 -มีระบบตัดน้ําแห้ง  
 -จัดหาโดยสืบราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑทีไมปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ จึงตั้งราคา
ในจังหวัดหรือท้องถิ่นด้วยความประหยัด  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
  หน้า  202  ลําดับที่ 20)       

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ "รักน้ํา  รักป่า  รักษาแผนดิน  รักสิ่งแวดล้อม" จํานวน 40,000 บาท

 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และแก้ไขเพิ่มเติม   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
  หน้า  189  ลําดับที่ 6)       
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โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใสใจสิ่งแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงาน เชนคาป้ายโครงการ คา
อาหาร น้ําดื่ม คาปุ๋ยบํารุงต้นไม้ ฯลฯ เพื่อเป็นการอนุรักษสิ่งแวด
ล้อม ป่าไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน  รักษาความสะอาด ถนน
สาธารณะภายในตําบลหัวทะเล 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  หน้า  189  ลําดับที่ 7)       

โครงการเฉลิมพระเกียรติ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 40,000 บาท

ของสมเด็จพระเจ้าอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ,พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูหัว รัชกาลที่ 10, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และแก้ไขเพิ่มเติม  
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  หน้า  189  ลําดับที่ 5)    

โครงการสวนอาหารป่าชุมชนบ้านโคกแสว ม.6 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงาน เชนคาป้ายโครงการ คา
อาหาร น้ําดื่ม คาปุ๋ยบํารุงต้นไม้ ฯลฯ เพื่อเป็นการอนุรักษสิ่งแวด
ล้อม ป่าไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน  รักษาความสะอาด ถนน
สาธารณะภายในตําบลหัวทะเล 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  หน้า  190 ลําดับที่ 8)
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และแก้ไขเพิ่มเติม   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
  หน้า  189  ลําดับที่ 4)       

วันที่พิมพ : 23/9/2565  16:27:19 หน้า : 161/161



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

195,700

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,100,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,416,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เงินสํารองจาย 500,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

410,000

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

69,600

เงินสบทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบลหัว
ทะเล (สปสช.)

250,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
หัวทะเล

200,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

195,700

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,100,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,416,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เงินสํารองจาย 500,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

410,000

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

69,600

เงินสบทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบลหัว
ทะเล (สปสช.)

250,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
หัวทะเล

200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,108,800

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,233,500 439,800 1,666,340 450,000 898,000 138,000 194,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

108,000 24,000 24,000

เงินประจําตําแหนง 168,000 42,000 42,000 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 298,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 930,900 108,000 992,110 121,000 1,021,600 154,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

42,000 12,000 60,500 24,000 267,500 7,100
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,108,800

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

722,963 7,742,903

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

48,000 204,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 336,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 298,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 157,600 3,485,210

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

3,500 416,600
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

210,000 60,000 15,000 5,000 130,000 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

37,000 5,000 25,000 5,000 5,000 50,000 5,000

คาเชาบ้าน 168,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

10,000 30,000

ค่าใช้สอย รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

60,000 485,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

13,000 145,000

คาเชาบ้าน 72,000 240,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

10,000 50,000

ค่าใช้สอย รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1) เพื่อจายเป็นคาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือ  
คาซักฟอก คาเชา
ทรัพย์สิน คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ คาตัก
สิ่งปฏิกูล  คาติตตั้ง
ไฟฟ้า ประปา  
โทรศัพท์ เครื่องรับ
สัญญาณตางๆ คาเบี้ย
ประกัน  คาเบี้ยประกัน
รถยนต์ คาธรรมเนียม พ
.ร.บ.จราจรทางบก  
ฯลฯ

50,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานด้านงาน
ธุรการ กองคลัง อบต
.หัวทะเล

108,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานด้านระบบ
สารสนเทศ อบต.หัว
ทะเล

108,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1) เพื่อจายเป็นคาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือ  
คาซักฟอก คาเชา
ทรัพย์สิน คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ คาตัก
สิ่งปฏิกูล  คาติตตั้ง
ไฟฟ้า ประปา  
โทรศัพท์ เครื่องรับ
สัญญาณตางๆ คาเบี้ย
ประกัน  คาเบี้ยประกัน
รถยนต์ คาธรรมเนียม พ
.ร.บ.จราจรทางบก  
ฯลฯ

50,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานด้านงาน
ธุรการ กองคลัง อบต
.หัวทะเล

108,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานด้านระบบ
สารสนเทศ อบต.หัว
ทะเล

108,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคลภาย
เพื่อปฏิบัติงานด้านงาน
พัสดุ กองคลัง อบต.หัว
ทะเล

108,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการเพื่อปฏิบัติ
งานขับรถยนต์สวนกลาง 
อบต.หัวทะเล

108,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการเพื่อปฏิบัติ
งานด้านผลิตและพิมพ์
เอกสาร บันทึกข้อมูล
งานบริหารงานบุคคล 
อบต.หัวทะเล

108,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการเพื่อปฏิบัติ
งานทําความสะอาด
อาคารสํานักงาน อบต
.หัวทะเล

108,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

27,000 3,000 3,000 3,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคลภาย
เพื่อปฏิบัติงานด้านงาน
พัสดุ กองคลัง อบต.หัว
ทะเล

108,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการเพื่อปฏิบัติ
งานขับรถยนต์สวนกลาง 
อบต.หัวทะเล

108,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการเพื่อปฏิบัติ
งานด้านผลิตและพิมพ์
เอกสาร บันทึกข้อมูล
งานบริหารงานบุคคล 
อบต.หัวทะเล

108,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการเพื่อปฏิบัติ
งานทําความสะอาด
อาคารสํานักงาน อบต
.หัวทะเล

108,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

36,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

160,000 10,000 60,000 20,000 30,000 10,000 20,000

คาใช้จายตามโครงการ 
อบต.เคลื่อนที่ บําบัด
ทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอย
ยิ้มให้กับประชาชน

40,000

คาใช้จายตามโครงการ
จัดเวทีประชาคมเพื่อ
การวางแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

36,000

คาใช้จายตามโครงการ
ฝึกอบรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานสวนตําบล  
ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง องค์การ
บริหารสวนตําบลหัว
ทะเล

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

40,000 350,000

คาใช้จายตามโครงการ 
อบต.เคลื่อนที่ บําบัด
ทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอย
ยิ้มให้กับประชาชน

40,000

คาใช้จายตามโครงการ
จัดเวทีประชาคมเพื่อ
การวางแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

36,000

คาใช้จายตามโครงการ
ฝึกอบรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานสวนตําบล  
ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง องค์การ
บริหารสวนตําบลหัว
ทะเล

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการสงเสริม 
สนับสนุน การจัด
กิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ

30,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

150,000 10,000 40,000 10,000 20,000 10,000 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 40,000 40,000 25,000 5,000 20,000 30,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการเพื่อปฏิบัติ
งานด้านธุรการ งาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.หัว
ทะเล

108,000

วันที่พิมพ์ : 23/9/2565  16:28:14 หน้า : 13/50



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการสงเสริม 
สนับสนุน การจัด
กิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ

30,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

30,000 280,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 765,000 925,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการเพื่อปฏิบัติ
งานด้านธุรการ งาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.หัว
ทะเล

108,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจายเป็นคาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือ  
คาซักฟอก คาเชา
ทรัพย์สิน คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ คาตัก
สิ่งปฏิกูล คาติตตั้งไฟฟ้า 
ประปา  โทรศัพท์ 
เครื่องรับสัญญาณตางๆ 
คาเบี้ยประกัน  คาเบี้ย
ประกันรถยนต์ คาธรรม
เนียม พ.ร.บ.จราจรทาง
บก  คาเชาทรัพย์สิน  
ฯลฯ

50,000 5,000

เพื่อจายเป็นคาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือ  
คาซักฟอก คาเชา
ทรัพย์สิน คาจ้าง
เหมาบริการตางๆคาตัก
สิ่งปฏิกูล คาติตตั้งไฟฟ้า 
ประปา  โทรศัพท์ 
เครื่องรับสัญญาณตางๆ 
คาเบี้ยประกัน  คาเบี้ย
ประกันรถยนต์ คาธรรม
เนียม พ.ร.บ.จราจรทาง
บก  ฯลฯ

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจายเป็นคาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือ  
คาซักฟอก คาเชา
ทรัพย์สิน คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ คาตัก
สิ่งปฏิกูล คาติตตั้งไฟฟ้า 
ประปา  โทรศัพท์ 
เครื่องรับสัญญาณตางๆ 
คาเบี้ยประกัน  คาเบี้ย
ประกันรถยนต์ คาธรรม
เนียม พ.ร.บ.จราจรทาง
บก  คาเชาทรัพย์สิน  
ฯลฯ

55,000

เพื่อจายเป็นคาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือ  
คาซักฟอก คาเชา
ทรัพย์สิน คาจ้าง
เหมาบริการตางๆคาตัก
สิ่งปฏิกูล คาติตตั้งไฟฟ้า 
ประปา  โทรศัพท์ 
เครื่องรับสัญญาณตางๆ 
คาเบี้ยประกัน  คาเบี้ย
ประกันรถยนต์ คาธรรม
เนียม พ.ร.บ.จราจรทาง
บก  ฯลฯ

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายตามโครงการ
ฝึกอบรมจิตอาสาภัย
พิบัติตําบลหัวทะเล

30,000

คาใช้จายตามโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

300,000

คาใช้จายตามโครงการ
ชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น  
กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟู
หลังเกิดสาธารณภัย

50,000

คาใช้จายตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
บนถนนในชวงเทศกาล
ตางๆ

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายตามโครงการ
ฝึกอบรมจิตอาสาภัย
พิบัติตําบลหัวทะเล

30,000

คาใช้จายตามโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

300,000

คาใช้จายตามโครงการ
ชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น  
กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟู
หลังเกิดสาธารณภัย

50,000

คาใช้จายตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
บนถนนในชวงเทศกาล
ตางๆ

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจายเป็นคาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือ  
คาซักฟอก คาเชา
ทรัพย์สิน คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ คาตัก
สิ่งปฏิกูล คาติตตั้งไฟฟ้า 
ประปา  โทรศัพท์ 
เครื่องรับสัญญาณตางๆ 
คาเบี้ยประกัน  คาเบี้ย
ประกันรถยนต์ คาธรรม
เนียม พ.ร.บ.จราจรทาง
บก  ฯลฯ

5,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายบริหารสถานศึกษา

535,650

คาใช้จายตามโครงการ
จัดกิจกรรมวันเด็กแหง
ชาติ

40,000

คาใช้จายตามโครงการ
อบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจผู้ปกครองเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจายเป็นคาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือ  
คาซักฟอก คาเชา
ทรัพย์สิน คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ คาตัก
สิ่งปฏิกูล คาติตตั้งไฟฟ้า 
ประปา  โทรศัพท์ 
เครื่องรับสัญญาณตางๆ 
คาเบี้ยประกัน  คาเบี้ย
ประกันรถยนต์ คาธรรม
เนียม พ.ร.บ.จราจรทาง
บก  ฯลฯ

5,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายบริหารสถานศึกษา

535,650

คาใช้จายตามโครงการ
จัดกิจกรรมวันเด็กแหง
ชาติ

40,000

คาใช้จายตามโครงการ
อบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจผู้ปกครองเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจายเป็นคาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือ  
คาซักฟอก คาเชา
ทรัพย์สิน คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ คาตัก
สิ่งปฏิกูล คาติตตั้งไฟฟ้า 
ประปา  โทรศัพท์ 
เครื่องรับสัญญาณตางๆ 
คาเบี้ยประกัน  คาเบี้ย
ประกันรถยนต์ คาธรรม
เนียม พ.ร.บ.จราจรทาง
บก  ฯลฯ

5,000

คาใช้จายตามโครงการ
ควบคุมป้องกันโรคไข้
เลือดออกและกําจัดยุง
ลาย

180,000

คาใช้จายตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

68,400
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจายเป็นคาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือ  
คาซักฟอก คาเชา
ทรัพย์สิน คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ คาตัก
สิ่งปฏิกูล คาติตตั้งไฟฟ้า 
ประปา  โทรศัพท์ 
เครื่องรับสัญญาณตางๆ 
คาเบี้ยประกัน  คาเบี้ย
ประกันรถยนต์ คาธรรม
เนียม พ.ร.บ.จราจรทาง
บก  ฯลฯ

5,000

คาใช้จายตามโครงการ
ควบคุมป้องกันโรคไข้
เลือดออกและกําจัดยุง
ลาย

180,000

คาใช้จายตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

68,400
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจายเป็นคาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือ  
คาซักฟอก คาเชา
ทรัพย์สิน คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ คาตัก
สิ่งปฏิกูล คาติตตั้งไฟฟ้า 
ประปา  โทรศัพท์ 
เครื่องรับสัญญาณตางๆ 
คาเบี้ยประกัน  คาเบี้ย
ประกันรถยนต์ คา
ธรรมเนียม  พ.ร.บ
.จราจรทางบก  คาเชา
ทรัพย์สิน  ฯลฯ

10,000

คาใช้จายตามโครงการ
ชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น  
กรณีสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

50,000

คาใช้จายตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงตอเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัว

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจายเป็นคาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือ  
คาซักฟอก คาเชา
ทรัพย์สิน คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ คาตัก
สิ่งปฏิกูล คาติตตั้งไฟฟ้า 
ประปา  โทรศัพท์ 
เครื่องรับสัญญาณตางๆ 
คาเบี้ยประกัน  คาเบี้ย
ประกันรถยนต์ คา
ธรรมเนียม  พ.ร.บ
.จราจรทางบก  คาเชา
ทรัพย์สิน  ฯลฯ

10,000

คาใช้จายตามโครงการ
ชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น  
กรณีสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

50,000

คาใช้จายตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงตอเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัว

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายตามโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ตําบล
หัวทะเล  (อพม.ตําบล
หัวทะเล)

40,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการในการจัด
เก็บขยะและสิ่งปฏิกูลใน
เขตตําบลหัวทะเล

216,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการเพื่อปฏิบัติ
งานขับรถกระเช้าไฟฟ้า

108,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายตามโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ตําบล
หัวทะเล  (อพม.ตําบล
หัวทะเล)

40,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการในการจัด
เก็บขยะและสิ่งปฏิกูลใน
เขตตําบลหัวทะเล

216,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการเพื่อปฏิบัติ
งานขับรถกระเช้าไฟฟ้า

108,000

วันที่พิมพ์ : 23/9/2565  16:28:14 หน้า : 26/50



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจายเป็นคาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือ  
 คาเชาทรัพย์สิน คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ คาตัก
สิ่งปฏิกูล คาติตตั้งไฟฟ้า 
ประปา  โทรศัพท์ 
เครื่องรับสัญญาณตางๆ 
คาเบี้ยประกัน   คา
ธรรมเนียมตางๆ เชน 
คาเบี้ยประกันรถยนต์  
คาธรรมเนียม พ.ร.บ
.จราจรทางบก  คาเชา
ทรัพย์สิน  ฯลฯ

50,000

เพื่อจายเป็นคาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือ  
คาซักฟอก คาเชา
ทรัพย์สิน คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ คาตัก
สิ่งปฏิกูล คาติตตั้งไฟฟ้า 
ประปา  โทรศัพท์ 
เครื่องรับสัญญาณตางๆ 
คาเบี้ยประกัน  คาเบี้ย
ประกันรถยนต์ คาธรรม
เนียม พ.ร.บ.จราจรทาง
บก  คาเชาทรัพย์สิน  
ฯลฯ

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจายเป็นคาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือ  
 คาเชาทรัพย์สิน คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ คาตัก
สิ่งปฏิกูล คาติตตั้งไฟฟ้า 
ประปา  โทรศัพท์ 
เครื่องรับสัญญาณตางๆ 
คาเบี้ยประกัน   คา
ธรรมเนียมตางๆ เชน 
คาเบี้ยประกันรถยนต์  
คาธรรมเนียม พ.ร.บ
.จราจรทางบก  คาเชา
ทรัพย์สิน  ฯลฯ

50,000

เพื่อจายเป็นคาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือ  
คาซักฟอก คาเชา
ทรัพย์สิน คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ คาตัก
สิ่งปฏิกูล คาติตตั้งไฟฟ้า 
ประปา  โทรศัพท์ 
เครื่องรับสัญญาณตางๆ 
คาเบี้ยประกัน  คาเบี้ย
ประกันรถยนต์ คาธรรม
เนียม พ.ร.บ.จราจรทาง
บก  คาเชาทรัพย์สิน  
ฯลฯ

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายตามโครงการ
อบรมการกําจัดขยะมูล
ฝอย  ขยะเปียก สิ่ง
ปฏิกูลและน้ําเสีย เพื่อ
ควบคุมและกําจัดภาวะ
มลพิษที่มีผลตอสุขภาพ
อนามัย  สวัสดิภาพ 
และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

20,000

คาใช้จายตามโครงการ
ฝึกอบรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

20,000

คาใช้จายตามโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ประชาชน

30,000

คาใช้จายตามโครงการ
สงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง ระดับครัวเรือน  
ระดับชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายตามโครงการ
อบรมการกําจัดขยะมูล
ฝอย  ขยะเปียก สิ่ง
ปฏิกูลและน้ําเสีย เพื่อ
ควบคุมและกําจัดภาวะ
มลพิษที่มีผลตอสุขภาพ
อนามัย  สวัสดิภาพ 
และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

20,000

คาใช้จายตามโครงการ
ฝึกอบรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

20,000

คาใช้จายตามโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ประชาชน

30,000

คาใช้จายตามโครงการ
สงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง ระดับครัวเรือน  
ระดับชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายตามโครงการ
อบรมและทัศนศึกษาดู
งาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนา
ตนเอง  พัฒนาชุมชน  สู
การพัฒนาท้องถิ่นตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียง

300,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุม
อาชีพ/กลุมสตรี

200,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาทะเลสีมุมเกมส์ต้าน
ยาเสพติด

โครงการสงนักกีฬาเด็ก  
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปเข้ารวมการแขง
ขันรายการตางๆ

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ รด
น้ําดําหัวผู้สูงอายุ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายตามโครงการ
อบรมและทัศนศึกษาดู
งาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนา
ตนเอง  พัฒนาชุมชน  สู
การพัฒนาท้องถิ่นตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียง

300,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุม
อาชีพ/กลุมสตรี

200,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาทะเลสีมุมเกมส์ต้าน
ยาเสพติด

300,000 300,000

โครงการสงนักกีฬาเด็ก  
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปเข้ารวมการแขง
ขันรายการตางๆ

100,000 100,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ รด
น้ําดําหัวผู้สูงอายุ

200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- เพื่อจายเป็นคาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือ  
คาซักฟอก คาเชา
ทรัพย์สิน คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ คาตัก
สิ่งปฏิกูล คาติตตั้งไฟฟ้า 
ประปา  โทรศัพท์ 
เครื่องรับสัญญาณตางๆ 
คาเบี้ยประกัน คา
ธรรมเนียมตางๆเชน คา
เบี้ยประกันรถยนต์ คา
ธรรมเนียม พ.ร.บ
.จราจรทางบก ฯลฯ

โครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานด้านงาน
ธุรการ กองชาง อบต
.หัวทะเล

โครงการจ้าง
เหมาบริการเพื่อปฏิบัติ
งานออกแบบ  สํารวจ 
ประมาณการงานกอ
สร้าง
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- เพื่อจายเป็นคาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือ  
คาซักฟอก คาเชา
ทรัพย์สิน คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ คาตัก
สิ่งปฏิกูล คาติตตั้งไฟฟ้า 
ประปา  โทรศัพท์ 
เครื่องรับสัญญาณตางๆ 
คาเบี้ยประกัน คา
ธรรมเนียมตางๆเชน คา
เบี้ยประกันรถยนต์ คา
ธรรมเนียม พ.ร.บ
.จราจรทางบก ฯลฯ

20,000 20,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานด้านงาน
ธุรการ กองชาง อบต
.หัวทะเล

108,000 108,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการเพื่อปฏิบัติ
งานออกแบบ  สํารวจ 
ประมาณการงานกอ
สร้าง

108,000 108,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจายเป็นคาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือ  
คาซักฟอก คาเชา
ทรัพย์สิน คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ คาตัก
สิ่งปฏิกูล คาติตตั้งไฟฟ้า 
ประปา  โทรศัพท์ 
เครื่องรับสัญญาณตางๆ 
คาเบี้ยประกัน  คาเบี้ย
ประกันรถยนต์ คาธรรม
เนียม พ.ร.บ.จราจรทาง
บก  คาเชาทรัพย์สิน  
คารังวัดที่สาธารณะ 
ฯลฯ

โครงการ "รักน้ํา  รักป่า 
 รักษาแผนดิน  รักสิ่ง
แวดล้อม"

โครงการ 1 อปท. 1 
ถนนท้องถิ่นใสใจสิ่งแวด
ล้อม

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

โครงการสวนอาหารป่า
ชุมชนบ้านโคกแสว ม.6
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจายเป็นคาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือ  
คาซักฟอก คาเชา
ทรัพย์สิน คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ คาตัก
สิ่งปฏิกูล คาติตตั้งไฟฟ้า 
ประปา  โทรศัพท์ 
เครื่องรับสัญญาณตางๆ 
คาเบี้ยประกัน  คาเบี้ย
ประกันรถยนต์ คาธรรม
เนียม พ.ร.บ.จราจรทาง
บก  คาเชาทรัพย์สิน  
คารังวัดที่สาธารณะ 
ฯลฯ

150,000 150,000

โครงการ "รักน้ํา  รักป่า 
 รักษาแผนดิน  รักสิ่ง
แวดล้อม"

40,000 40,000

โครงการ 1 อปท. 1 
ถนนท้องถิ่นใสใจสิ่งแวด
ล้อม

20,000 20,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

40,000 40,000

โครงการสวนอาหารป่า
ชุมชนบ้านโคกแสว ม.6

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาใช้จายตามโครงการ
ชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น  
กรณีชวยเหลือเกษตรกร
ผู้มีรายได้น้อย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 100,000 20,000 20,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 150,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 1,073,100

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000 100,000 20,000 5,000 25,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 120,000 110,000 70,000 5,000 70,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 10,000 10,000 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 100,000 5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000

วัสดุจราจร 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาใช้จายตามโครงการ
ชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น  
กรณีชวยเหลือเกษตรกร
ผู้มีรายได้น้อย

50,000 50,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 30,000 200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 170,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,093,100

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000 190,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,000 425,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 110,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 105,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000

วัสดุจราจร 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

วัสดุกีฬา

วัสดุกอสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 440,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 48,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

85,500 16,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน (สาย
ปฏิบัติ)

60,500

เครื่องถายเอกสาร 35,000

เครื่องปรับอากาศ 234,500

ตู้เก็บเอกสาร  2 บาน
เลื่อนกระจก

9,000 4,500

ตู้เหล็ก  แบบ 2 บาน 11,400

โต๊ะทํางาน (ไม้) 6,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

วัสดุกีฬา 60,000 60,000

วัสดุกอสร้าง 200,000 200,000

วัสดุการเกษตร 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 440,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 48,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

101,500

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน (สาย
ปฏิบัติ)

60,500

เครื่องถายเอกสาร 35,000

เครื่องปรับอากาศ 234,500

ตู้เก็บเอกสาร  2 บาน
เลื่อนกระจก

13,500

ตู้เหล็ก  แบบ 2 บาน 11,400

โต๊ะทํางาน (ไม้) 6,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โต๊ะทํางาน (เหล็ก) 7,000

โต๊ะทํางาน(ไม้) 3,000

โต๊ะประชุม 40,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก (Notebook)

88,000 22,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Inkjet Tank  Printer)

28,000 4,000 4,000 8,000

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือขาย แบบมุม
มองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายนอกสํานักงาน

74,100

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE 
(PoE L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง

15,000

อุปกรณ์บันทึกภาพเครือ
ขาย (Net  Video 
Recorder) แบบ 16 
ชอง

57,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โต๊ะทํางาน (เหล็ก) 7,000

โต๊ะทํางาน(ไม้) 3,000

โต๊ะประชุม 40,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก (Notebook)

22,000 132,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Inkjet Tank  Printer)

8,000 52,000

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือขาย แบบมุม
มองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายนอกสํานักงาน

74,100

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE 
(PoE L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง

15,000

อุปกรณ์บันทึกภาพเครือ
ขาย (Net  Video 
Recorder) แบบ 16 
ชอง

57,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง

9,500

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจือ/ตัด แบบมือ
ถือ

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําไฟฟ้า 
(ไดโว)

ปั้มน้ําซัมเมอร์ส  
(Submerse) พร้อมชุด
ควบคุม + MPPT 
Controller

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างที่พัก
รับรองประชาชน 
องค์การบริหารสวน
ตําบลหัวทะเล

โครงการกอสร้างห้อง
ครัว - ห้องเก็บเอกสาร
องค์การบริหารสวน
ตําบลหัวทะเล
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง

9,500

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจือ/ตัด แบบมือ
ถือ

5,300 5,300

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําไฟฟ้า 
(ไดโว)

20,000 20,000

ปั้มน้ําซัมเมอร์ส  
(Submerse) พร้อมชุด
ควบคุม + MPPT 
Controller

20,000 20,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างที่พัก
รับรองประชาชน 
องค์การบริหารสวน
ตําบลหัวทะเล

485,000 485,000

โครงการกอสร้างห้อง
ครัว - ห้องเก็บเอกสาร
องค์การบริหารสวน
ตําบลหัวทะเล

499,000 499,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างห้องน้ํา
สําหรับบริการประชาชน 
องค์การบริหารสวน
ตําบลหัวทะเล

โครงการกอสร้างอาคาร
ศูนย์ปฏิบัติการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน องค์การ
บริหารสวนตําบลหัว
ทะเล

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการดัดแปลง ตอ
เติมเวทีและตกแตง
เฟอร์นิเจอร์(บิ้วอิน)ห้อง
ประชุม ชั้น 2 องค์การ
บริหารสวนตําบลหัว
ทะเล

โครงการตอเติมโครง
หลังคาที่จอดรถเอนก
ประสงค์ องค์การ
บริหารสวนตําบลหัว
ทะเล

วันที่พิมพ์ : 23/9/2565  16:28:14 หน้า : 45/50



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างห้องน้ํา
สําหรับบริการประชาชน 
องค์การบริหารสวน
ตําบลหัวทะเล

563,000 563,000

โครงการกอสร้างอาคาร
ศูนย์ปฏิบัติการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน องค์การ
บริหารสวนตําบลหัว
ทะเล

495,000 495,000

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการดัดแปลง ตอ
เติมเวทีและตกแตง
เฟอร์นิเจอร์(บิ้วอิน)ห้อง
ประชุม ชั้น 2 องค์การ
บริหารสวนตําบลหัว
ทะเล

499,000 499,000

โครงการตอเติมโครง
หลังคาที่จอดรถเอนก
ประสงค์ องค์การ
บริหารสวนตําบลหัว
ทะเล

651,000 651,000

วันที่พิมพ์ : 23/9/2565  16:28:14 หน้า : 46/50



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการตอเติมเพื่อติด
ตั้งตะแกรงเหล็กตาขาย
ล้อมรอบตัวอาคารชั้น 2 
สํานักงานองค์การ
บริหารสวนตําบลหัว
ทะเล

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างแท็งค์
น้ําเพื่อการสูบน้ําด้วย
ระบบพลังงานแสง
อาทิตย์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1)โครงการศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  อําเภอบําเหน็จ
ณรงค์   จังหวัดชัยภูมิ

30,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.

2,058,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการตอเติมเพื่อติด
ตั้งตะแกรงเหล็กตาขาย
ล้อมรอบตัวอาคารชั้น 2 
สํานักงานองค์การ
บริหารสวนตําบลหัว
ทะเล

202,000 202,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างแท็งค์
น้ําเพื่อการสูบน้ําด้วย
ระบบพลังงานแสง
อาทิตย์

443,000 443,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1)โครงการศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  อําเภอบําเหน็จ
ณรงค์   จังหวัดชัยภูมิ

30,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.

2,058,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

วันที่พิมพ์ : 23/9/2565  16:28:14 หน้า : 48/50



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ 
ด้านสาธารณสุข

240,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคสาขาอําเภอ
บําเหน็จณรงค์    
จังหวัดชัยภูมิ

25,817

รวม 17,223,300 9,701,020 1,818,900 6,923,200 1,246,900 1,366,000 2,235,917 1,012,400
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ 
ด้านสาธารณสุข

240,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคสาขาอําเภอ
บําเหน็จณรงค์    
จังหวัดชัยภูมิ

25,817

รวม 660,000 6,542,363 270,000 49,000,000

วันที่พิมพ์ : 23/9/2565  16:28:14 หน้า : 50/50


