
























































รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองหวา

อําเภอเขาฉกรรจ   จังหวัดสระแกว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 118,414,880 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 40,838,899 บาท
งบกลาง รวม 40,838,899 บาท

งบกลาง รวม 40,838,899 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 363,355 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางกรณี
นายจางในอัตรารอยละ 5 ของคาจางที่องคการบริหารสวน
ตําบล จะตองจายเพื่ออุดหนุนเงินคาเบี้ยประกันสังคมของ
พนักงานจาง  โดยคํานวณไดดังนี้  คาจางตามงบประมาณราย
จาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  จํานวน  7,267,008
  บาท X รอยละ  5  =  363,355  บาท
เป็นไปตาม  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 14,535 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจาง  โดย
นําสงเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปในอัตรารอย
ละ 0.2  ของคาจางโดยประมาณทั้งป โดยคํานวณไดดังนี้  คาจาง
ตามงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
  จํานวน  7,267,008  บาท X รอยละ  0.2  =  14,535  บาท
เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2561  
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 27,756,800 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 3,432  คน  
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2542
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 และที่
แกไขเพิ่มเติม
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่องซักซอมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.  2566  เงินอุดหนุน
ทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคม
ใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลัก
ประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  55  ลําดับที่  1 

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 8,299,200 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ  จํานวน 850  คน   
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2542
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่องซักซอมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.  2566  เงินอุดหนุน
ทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคม
ใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลัก
ประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  55 ลําดับที่  2
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 258,000 บาท

เพื่อจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 43 คน 
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2542
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่องซักซอมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.  2566  เงินอุดหนุน
ทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคม
ใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลัก
ประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 55 ลําดับที่ 3
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เงินสํารองจาย จํานวน 2,767,801 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการใหความชวยเหลือประชาชนกรณีฉุกเฉิน
ที่มีเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอน
การเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุก
เฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวม
ได เชน การป้องกันและแกไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหล
หลาก แผนดินถลม  ภัยแลง  ภัยหนาว  วาตภัย  อัคคีภัย ไฟป่า
และหมอกควัน  เป็นตน การป้องกันและระงับโรคติดตอ เชน การ
ป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และ
การป้องกันควบคุมโรคไขเลือกออก เป็นตน และเพื่อใหความชวย
เหลือประชาชนกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย รวมถึง
ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการใหความชวย
เหลือประชาชนดานเกษตรกรผูมีรายไดนอยใหแกประชาชนหรือ
เกษตรกรผูมีรายไดนอยที่ไดรับความเดือดรอนหรือไมสามารถชวย
เหลือตนเองไดในการดํารงชีพ 
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารภัย พ.ศ. 2550
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0533
 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1375  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4044  ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0820.3/ว
 1218  ลงวันที่ 28 เมษายน 2565
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 55 ลําดับที่ 4
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 875,050 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ ขาราชการสวน
ทองถิ่น ( ก.บ.ท.)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2500 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.  2563
 - กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจายประจําป สมทบเขาเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
 - หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น  ที่ มท 0808.5/ว 22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน  2564

วันที่พิมพ : 11/8/2565  15:19:24 หนา : 5/158



เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ 
(สปสช.)

จํานวน 504,158 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  โดย
ใหองคการบริหารสวนตําบลสมทบเงินเขากองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติกลาวคือองคการบริหารสวนตําบลขนาด
กลาง สมทบตองไมนอยกวารอยละ 50 ของคาบริการสาธารณสุข
ที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (อบต.หนอง
หวา ไดรับการจัดสรรงบประมาณโดยใชจํานวนประชากร 22,407
 คน  45 บาท/ คน เป็นเงิน 1,008,315 บาท) 
เป็นไปตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.  2561 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
 - ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ. 2561
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ ว 2502
 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 55 ลําดับที่ 5
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 14,183,972 บาท

งบบุคลากร รวม 8,946,072 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,416,760 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ใหกับนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 21,120 บาท/เดือน และรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2 อัตราๆ ละ 11,610
 บาท/เดือน 
เป็นไปตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.  2554   และที่แกไขเพิ่มเติม

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆละ 1,900 บาท/เดือน และรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2 อัตราๆ ละ 950
 บาท/เดือน 
เป็นไปตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.  2554   และที่แกไขเพิ่มเติม
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,900 บาท/เดือน และรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2 อัตราๆละ 950 บาท/เดือน 
เป็นไปตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.  2554   และที่แกไขเพิ่มเติม

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1อัตราๆ ละ 7,560 บาท/เดือน 
เป็นไปตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.  2554   และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2557

วันที่พิมพ : 11/8/2565  15:19:24 หนา : 8/158



คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 2,702,760 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ไดแก ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆละ 11,610 บาท/เดือน  ตําแหนงรอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 9,500 บาท/เดือน ตําแหนงสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 26 อัตราๆละ 7,560
 บาท/เดือน ตําแหนงเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,560 บาท/เดือน 
เป็นไปตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.  2554   และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2557

วันที่พิมพ : 11/8/2565  15:19:25 หนา : 9/158



เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,529,312 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,158,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 6
 ตําแหนง 8  อัตรา  ดังนี้
1 ตําแหนงนักบริหารงานทองถิ่น อบต.  2  อัตรา
2 ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป  1  อัตรา
3 ตําแหนง นิติกร   1  อัตรา
4 ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล  1  อัตรา
5.ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
6 ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ    2  อัตรา
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 102,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจาย ดังนี้
- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานสวน
ตําบล  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ  จํานวน 2  อัตรา
- เงินเพิ่มตําแหนงนิติกร 
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน 2 ตําแหนง 3 อัตรา  ไดแก 
1. ตําแหนงนักบริหารงานทองถิ่น 2 อัตรา  
2. ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป  1  อัตรา  
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,789,152 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจางใหแกพนักงานจาง  จํานวน  7
 ตําแหนง  15  อัตรา ดังนี้
  1 ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ  3 อัตรา
  2 ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  1  อัตรา
  3 ตําแหนงภารโรง 1 อัตรา
  4 ตําแหนงยาม 1 อัตรา
  5 ตําแหนงพนักงานสูบน้ํา 1 อัตรา
  6 ตําแหนงพนักงานขับรถยนต 1 อัตรา
  7 ตําแหนงคนงาน จํานวน  7 อัตรา 
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 228,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงาน
จาง จํานวน 7 ตําแหนง  15 อัตรา ดังนี้
  1 ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ  3 อัตรา
  2 ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  1  อัตรา
  3 ตําแหนงนักการภารโรง 1 อัตรา
  4 ตําแหนงยาม 1 อัตรา
  5 ตําแหนงพนักงานสูบน้ํา 1 อัตรา
  6 พนักงานขับรถยนต 1 อัตรา
  7 ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน  7 อัตรา 
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินอื่น ๆ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ตําแหนงนักบริหาร อบต. (ปลัด อบต.) จํานวน 1 อัตรา ๆ
 ละ 7,000 บาท/เดือน  
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 - เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และ
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28
  ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน(การกําหนดใหขา
ราชหรือพนักงานสวนทองถิ่นระดับ 8 ขึ้นไป ไดรับเงินเดือนคา
ตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง 
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ค่าใช้สอย รวม 1,765,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจาย ดังนี้ คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธหรือสิ่งพิมพตาง ๆ
 คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คา
จางเหมาบริการบุคคลภายนอก คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนิน
การ  คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน และป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นการ
กอสราง คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ คาติดตั้งประปาเพื่อใช
ในราชการ  ตลอดถึงคาจางเหมาบริการอื่น ฯลฯ 
เป็นไปตาม  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  คา
รับรองในการประชุมสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทอง
ถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น คณะ
กรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น คณะอนุกรรม
การ การประชุมประชาคมทองถิ่นหรือคณะทํางานตาง ๆ ที่ไดรับ
แตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดประชุมเพื่อนําผลการประชุมเป็น
แนวทางปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรับทราบ
นโยบายในการทํางาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑตาง ๆ หรือซักซอม
ความเขาใจในระเบียบวิธีปฏิบัติตาง ๆ รับทราบปัญหาและรับฟัง
ปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาขอยุติประสานงานหรือแกไข
ปัญหารวมมือ
เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 1239 ลงวันที่ 21
 กุมภาพันธ 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาชดใชความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดใชความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนในกรณี
พนักงานสวนตําบลหรือลูกจางกระทําผิดตอบุคคลภายนอกหรือ
กรณีอื่น ๆ ในระหวางการปฏิบัติราชการ
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ
. 2539
 - พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ และคา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ที่จํา
เป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดตอราชการ 
เป็นไปตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองหวา ตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งใหความรวมมือใน
การประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวนรวมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎร และหรือสมาชิก
วุฒิสภา โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ คา
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตาง ๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาของสมนาคุณ  คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คายาน
พาหนะ  คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทนคณะ
กรรมการ  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
เป็นไปตาม
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013
 ลงวันที่ 26  สิงหาคม  2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณ เพื่อเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 133 ลําดับที่  2
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 80,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการเขาอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล คณะผูบริหารและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลหรือผูมีสิทธิ ตามระเบียบกฎหมาย 
เป็นไปตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.  2557

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ  ประจําป  2566   เชน คาวิทยากร คาจางเหมาประกอบ
อาหารกลางวัน อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย
โครงการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เป็นไปตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 134 ลําดับที่  4
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โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริตและป้องกัน
พฤติกรรม อบต.หนองหวา

จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
ป้องกันการทุจริตและป้องกันพฤติกรรม อบต.หนองหวา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.  2566  เชน คาวิทยากร คาจางเหมาประกอบ
อาหารกลางวัน อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย
โครงการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เป็นไปตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 134  ลําดับที่  8

โครงการอบรมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายแกผูบริหารทองถิ่น สมาชิก
สภาทองถิ่น พนักงานสวนทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายแกผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวน
ทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566   เชน คาวิทยากร คา
อาหาร อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาวัสดุเครื่อง
เขียนและอุปกรณในการฝึกอบรม เชน สมุด ปากกา ฯลฯ คา
กระเป๋าใสเอกสารสําหรับผูเขารวมการอบรม และคาใชจายอื่น ๆ 
เป็นไปตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 134  ลําดับที่ 5
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โครงการอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย 
ประจําป 2566

จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยว
กับระบอบประชาธิปไตย  ประจําป 2566 เชน คาวิทยากร คาจาง
เหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่น ๆที่เกี่ยวของ
เป็นไปตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 133 ลําดับที่ 3

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 320,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจาย ดังนี้
(1) คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน 
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  เชน คอมพิวเตอร และอุปกรณคอมพิวเตอร รถ
จักรยานยนต เครื่องปรับอากาศ ตู โต๊ะ  ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมอาคารสํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบล 
เพื่อจายเป็นคาซอมบํารุงรักษาอาคารสํานักงาน ตลอดถึงอาคาร
หรือพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารสํานักงานเชนกระเบื้องหลังคา ฝ้า
เพดาน ประตู สนามลานจอดรถฯลฯ  
เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 985,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ
 เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณไฟฟ้า เชนหลอดไฟ สาย
ไฟ สวิตซ ฯลฯ ของอาคารหรือสถานที่ที่อยูในความรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบล 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู ผง
ซักฟอก ฯลฯ
เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ
 เชน คอน ตะปู  ไม อิฐ  หิน ปูนซิเมนต  ทราย  ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ อะไหลตางๆ ของยานพาหนะที่ใชใน
การปฏิบัติงานที่เป็นทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนตสวน
กลางและรถจักรยานยนต 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณการเกษตร เชน จอบ พลั่ว มีดตัด
ตนไม ปุ๋ย ฯลฯ
เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในการประชา
สัมพันธ  เชน กระดาษ กระดาน  สี  พูกันฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิส โปรแกรม หมึก
พิมพ ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 591,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสําหรับสํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบล 
เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

คาบริการโทรศัพท จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสํานักงานขององคการบริหารสวนตําบล
เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ  คาซื้อดวงตรา
ไปรษณีย ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเป็นคาบริการระบบอินเตอรเน็ตขององคการ
บริหารสวนตําบล  
เป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคการบริหารสวน
ตําบล
 เพื่อจายเป็นคาเชา/บริการพื้นที่ขอมูลระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส  
เป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

งบลงทุน รวม 801,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 201,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้นวมทํางาน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเกาอี้นวมทํางาน  จํานวน 14 ตัวๆ ละ 2500
 บาท   จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ
เป็นไปตาม  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสารแบบตัดตรง ทําลาย
ครั้งละ 20 แผน  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
  1) ขนาดที่กําหนดเป็นแบบทําลายขั้นต่ําตอครั้ง 
  2) ขนาดกระดาษหลังทําลายกวางไมเกินกวา  4 มิลลิเมตร 
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  สํานักงบประมาณ ฉบับ
ธันวาคม 2564
เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตูเหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต จํานวน 4
 หลัง ๆ ละ 5,000 บาท จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
เป็นไปตาม  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 35,400 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 6 หลังๆ ละ 5,900
 บาท  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้   
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสหากรรม (มอก.)
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ฉบับ
ธันวาคม  2564
เป็นไปตาม  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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โต๊ะทํางาน จํานวน 6,500 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 หลัง ๆ
 ละ 6,500 บาท  จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ 
เป็นไปตาม  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โต๊ะเหล็กพับหนาเหล็ก จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะพับเหล็ก ขนาด 180x70x74
 เซนติเมตร จํานวน 30 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
 - แผนหนาท็อปโต๊ะผลิตจากเหล็ก SPCC พับขอบหนา 30
 ซม. ผานกระบวนการรีดเย็นเคลือบผิวดวยฟอสเฟตพนสีน้ํามัน
อบ
 - คานโต๊ะผลิตจากเหล็กหนา 0.7 มม. เสริมความแข็งแรงดวย
ลอนเหล็ก
 - ขาโต๊ะเป็นแป๊บเหลี่ยม พนสีอีพ็อกซี่เกล็ดเงินสามารถปรับ
ขนาดได
 - รองรับน้ําหนักไดสูงสุด 100 กิโลกรัม (แบบกระจายน้ําหนัก)
 - พับเก็บงาย ขนาด (กxลxส) ไมนอยกวา 180x70x75
 เซนติเมตร
จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ 

เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 600,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาหรือปรับปรุงสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลตลอด
ถึงอาคารหรือพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารสํานักงาน

จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมบํารุงรักษาอาคารสํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบล ตลอดถึงอาคารหรือพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารสํานัก
งาน เชน กระเบื้องหลังคา ฝ้าเพดาน ประตู สนาม ลานจอด
รถ ฯลฯ  
เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาโดยจางหนวยงานหรือสถาบันภายนอกที่เป็นกลาง
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการในการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางที่ปรึกษาโดยจางหนวยงานหรือสถาบันภาย
นอกที่เป็นกลางดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการใน
การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 703,544 บาท
งบบุคลากร รวม 593,544 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 593,544 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 317,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนงนัก
วิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน  1 อัตรา
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 276,024 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจางใหแกพนักงานจาง  ตําแหนงผูชวยนัก
วิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน 1 อัตรา
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566
เป็นไปตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพ.ศ. 2557 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลลูกจางประจําและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติ
ใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ 
เป็นไปตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบล 
เป็นไปตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คารับวารสารสิ่งพิมพ คาป้ายประชา
สัมพันธตาง ๆ ตลอดถึงคาจางเหมาบริการอื่น ๆ  
เป็นไปตาม
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวัน
ที่  22  มีนาคม  2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ และคา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ที่จํา
เป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดตอราชการ 
เป็นไปตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการเขาอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล คณะผูบริหารและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลหรือผูมีสิทธิ ตามระเบียบกฎหมาย 
เป็นไปตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.  2557

งานบริหารงานคลัง รวม 6,278,816 บาท
งบบุคลากร รวม 4,532,016 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,532,016 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,519,540 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 6
 ตําแหนง 10 อัตรา ดังนี้
(1) ตําแหนงนักบริหารงานคลัง  3 อัตรา
(2) ตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได 1  อัตรา
(3) ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 1  อัตรา
(4) ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี  1 อัตรา
(5) ตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได  2 อัตรา
(6) ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ  2 อัตรา  
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 3 ตําแหนง 5 อัตรา ดังนี้
(1) ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี  1 อัตรา
(2) ตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได  2 อัตรา
(3) ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ  2 อัตรา 
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 103,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงนัก
บริหารงานคลัง  จํานวน  3  อัตรา 
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วันที่พิมพ : 11/8/2565  15:19:25 หนา : 34/158



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 626,076 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3
 ตําแหนง จํานวน 4 อัตรา  ดังนี้
(1) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
(2) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
(3) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 1 อัตรา
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงาน
จาง จํานวน 3 ตําแหนง จํานวน 4 อัตรา  ดังนี้
(1) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
(2) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
(3) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 1 อัตรา
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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เงินอื่น ๆ จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ตําแหนงนักบริหารงานการคลัง (ผูอํานวยการกอง
คลัง) จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 5,600 บาท/เดือน  
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 - เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และ
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28
  ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน(การกําหนดใหขา
ราชหรือพนักงานสวนทองถิ่นระดับ 8 ขึ้นไป ไดรับเงินเดือนคา
ตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง 
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โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน ขององคการบริหารสวนตําบลหนอง
หวา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4522  ลงวัน
ที่ 11 สิงหาคม 2558
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107
 ลงวันที่  8 มกราคม 2561

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับคาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง หรือผูมีสิทธิตามระเบียบกฎหมาย 
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 60,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการเขาอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล คณะผูบริหารและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลหรือผูมีสิทธิ ตามระเบียบกฎหมาย 
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.  2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  เชน คอมพิวเตอร และอุปกรณคอมพิวเตอร รถ
จักรยานยนต เครื่องปรับอากาศ ตู โต๊ะ  ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใช
ตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ 
เป็นไปตาม  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณ ที่ใชในการโฆษณาและประชา
สัมพันธ  
เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชนแผนดิสก โปรแกรม หมึก
พิมพ ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร  
เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 91,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 91,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กบานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2
 หลัง ๆ ละ 5,000 บาท จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
เป็นไปตาม  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตูเหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2
 หลัง ๆ ละ 5,000 บาท จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
เป็นไปตาม  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 44,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล ตั้งไว
ราคาชุดละ 22,000 บาท จํานวน 2 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก(4 core)  และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost)  โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Lavel) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 8 MB
 -  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB  หรือชนิด Solid  State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366x768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
 - มีชองเชื่อตอแบบ HDMI หรือ VGA จําวนไมนอยกวา 1 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครื่อขาย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Bese-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
 - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac)  
และ  Bluetooth
จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา  ชนิด Network แบบ 1 จํานวน 17,800 บาท

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา  ชนิด Network 
แบบ 1 (28 หนา/นาที)  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท  โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนา
ตอนาที (ppm)
 - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
 - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Bese-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
 - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
 - สามารถใชใดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได
จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 80 AV จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 4 เครื่อง ๆ
 ละ 2,500 บาท  มีโดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output)  ไมนอย
กวา 800 VA (480 Watts)
 - สามารถสํารองไฟฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564

วันที่พิมพ : 11/8/2565  15:19:25 หนา : 43/158



งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 420,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

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

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  ตําแหนง นัก
วิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2557 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติ
ใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ 
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล 
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับคาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง หรือผูมีสิทธิตามระเบียบกฎหมาย 
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการเขาอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล คณะผูบริหารและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลหรือผูมีสิทธิ ตามระเบียบกฎหมาย 
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.  2557
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,888,224 บาท

งบบุคลากร รวม 344,124 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 344,124 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 171,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจา
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1
 อัตรา
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล 
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 545,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

การดําเนินงานของศูนยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองหวา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในภารกิจอํานาจหนาที่ตามระเบียบกฎหมาย
ของศูนย อปพร.  เชน ดานการบริหารศูนย การจัดซื้อจัดหา
วัสดุ อุปกรณที่เกี่ยวของ และคาใชจายอื่น ๆ 
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2550
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 35 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ : 11/8/2565  15:19:25 หนา : 49/158



คาใชจายในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการใหความชวยเหลือประชาชน กรณีเยียว
ยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยกรณีการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต หรือกรณีการใหความชวยเหลือประชาชนดานการ
เกษตรผูมีรายไดนอยใหแกประชาชนหรือเกษตรกรผูมีรายไดนอย
ที่ไดรับความเดือดรอน หรือไมสามารถชวยเหลือตนเองไดในการ
ดํารงชีพเพื่อใหสามารถเขาถึงปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตได
อยางปกติสุขในสังคมและการใหความชวยเหลือนักเรียนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นไปตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.  2560  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายเกี่ยวกับทุนการศึกษา
สําหรับนักเรียน และการใหความชวยเหลือนักเรียนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  46 ลําดับที่ 6

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับคาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง หรือผูมีสิทธิตามระเบียบกฎหมาย 
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการเขาอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล คณะผูบริหารและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลหรือผูมีสิทธิ ตามระเบียบกฎหมาย 
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.  2557
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โครงการฝึกทบทวนความรูและเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกทบทวนความรูและเพิ่ม
ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย  เชน คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ  คาวัสดุในการฝึกดับเพลิง คาเชาเหมารถพรอมน้ํามัน
เชื้อเพลิง  คาจางเหมาอาหาร-อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาใช
จายในการฝึกทดสอบกําลังใจ  คาตอบแทนวิทยากร คาใชสถานที่
ฝึกอบรม คาเครื่องแบบ อปพร. และคาวัสดุและอุปกรณที่จําเป็น 
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  35  ลําดับที่  2

โครงการฝึกอบรมใหความรูและฝึกซอมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมใหความรูและฝึกซอม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําป 2566  เชน คาป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ  คาวัสดุในการฝึกดับเพลิง คาเชาเหมารถ
พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง  คาจางเหมาอาหาร-อาหารวางพรอมเครื่อง
ดื่ม คาใชจายในการฝึกทดสอบกําลังใจ  คาตอบแทนวิทยากร คา
ใชสถานที่ฝึกอบรม คาเครื่องแบบ อปพร. และคาวัสดุและ
อุปกรณที่จําเป็น 
 เป็นไปตาม
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 35 ลําดับที่ 3
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ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันรถบรรทุกน้ําสําหรับแจกจายน้ํา
อุปโภค บริโภค ฯลฯ คาน้ํามันสําหรับเครื่องสูบน้ํา ในกรณีเกิดภัย
แลงใหแกผูประสพภัย และคาน้ํามันสําหรับเรือ ในกรณีเกิด
อุทกภัยและอื่น ๆ 
เป็นไปตาม
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
งบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.  2560  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เชน วาลวน้ําดับเพลิง(เชื่อมกับ
รถดับเพลิง สายดับเพลิง  ถังดับเพลิง ฯลฯ
เป็นไปตาม
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
งบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.  2560  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าใหกับป้อมตํารวจชุมชนของตําบล
หนองหวา (บานซับสมบูรณ ) 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.  2560  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 5,000 บาท

คาบริการดูแลระบบอุปกรณติดตามรถผานดาวเทียม  GPS  
เพื่อจายเป็นคาบริการดูแลระบบอุปกรณติดตามรถผานดาว
เทียม  GPS  สําหรับรถบรรทุกน้ํา 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561
- ประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง กําหนดประเภทและ
ลักษณะของรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือสิ่งของที่ตองติดตั้งเครื่อง
บันทึกขอมูลการเดินทางของรถกอนการตรวจสภาพรถเพื่อตออายุ
ทะเบียน พ.ศ.  2558
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

งบลงทุน รวม 469,200 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 469,200 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายนอกสํานักงาน

จํานวน 319,200 บาท

เพื่อจายเป็นคากลองโทรศัทนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมอง
คงที่สําหรับติดตั้งภายนอก สํานักงาน จํานวน 56 ชุดๆละ 5,700
 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
 - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอย
กวา 1,920 x 1,080 pixel หรือไมนอยกวา2,073,600 pixel  
 - มี Freme rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอ
วินาที ( Freme per second)
 - ใชเทคโนโลยี Infrared (IR) สําหรับการแสดงภาพในกรณีที่มี
ความเขมของแสง 0LUX ได 
 - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว     
 - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detection) ได
 - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสง
มาก (Wide  Dynamic  Range  
หรือ Super  Dynamic  Range 
หรือ  Digital  Wide  Dynamic  Range) ได 
 - สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming ) ไปแสดงอยางนอย 2
 แหลง
 - สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมรตรฐาน H. 264 เป็นอยาง
นอย 
 - สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) Ipv4 ไดเป็นอยาง
นอย
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100  Base- T หรือดีกวา และ สามารถทํางานไดตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3 af 
หรือ   IEEE802.3at (Power over  Ethernet) ในชองเดียวกัน
ได 
 - ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับ
หุมกลอง (Housing) ที่ไดมาตรฐาน IP66
 - สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ -10 0C  ถึง 50 0C เป็นอยางนอย
 - สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP," NTP 

วันที่พิมพ : 11/8/2565  15:19:25 หนา : 54/158



หรือ SNTP " ,RTSP ไดเป็นอยางนอย
จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนกุมภาพันธ 2564
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  227 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาซอมแซมบํารุงรักษารถบรรทุกน้ํา และเรือขององคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษารถบรรทุกน้ํา และเรือของ
องคการบริหารสวนตําบล 
เป็นไปตาม
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวัน
ที่  22  มีนาคม  2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.  2560  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

งบเงินอุดหนุน รวม 74,900 บาท
เงินอุดหนุน รวม 74,900 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรเขาฉกรรจตามโครงการป้องกัน
อาชญากรรมและยาเสพติดโดยใหประชาชนมีสวนรวม (ตํารวจอาสา) 
ประจําตําบลหนองหวา

จํานวน 74,900 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการออกปฏิบัติหนาที่ของตํารวจอาสารวมกับ
เจาหนาที่ตํารวจ ตามหนังสือสถานีตํารวจภูธรเขาฉกรรจ ที่ ตช
.0017.(สก)(10)(17)/1475  ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 51  ลําดับที่  17
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งานจราจร รวม 520,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุจราจร เชน กรวยจราจร แผงกั้น
จราจร ป้ายเตือน ฯลฯ
เป็นไปตาม
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
งบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.  2560  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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งบลงทุน รวม 420,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 420,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จํานวน 420,000 บาท

จัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จํานวน 28 ชุด ๆ ละ 15,000
 บาท โดยมีคุลักษณะดังนี้ 
 - ขนาดความสูงวัดจากพื้นถึงฐานไฟหมุน ไมนอยกวา 146
 เซนติเมตร ฐานกวาง 50 เซนติเมตร ยาว 110 เซนติเมตร 
 -ดานขางมีหลอดไฟนีออนยาว ขนาดไมนอยกวา 36 วัตต พรอม
กลองครอบกันน้ําดานละ 1 ชุด 
 - ป้ายวงกลมอลูมิเนียมเสนผาศูนยกลาง ไมนอยกวา 45
 เซนติเมตร พรอมสติ๊กเกอรสะทอนแสงสีขาว 3 M พรอม
สัญลักษณหยุดตรวจติดอยู 2 ดาน (ดานหนาและดานหลัง) 
 - แผนป้ายโลหะติดสติ๊กเกอรสีขาวขนาดไมนอยกวา 15 x 69
 เซนติเมตร พรอมขอความสีดํา
 - ชุดแปลงไฟ ไมนอยกวา 10 A แปลงไฟจากบานเป็นไฟแบต
 12 V พรอมโครงครอบ
 - โครงเหล็กเก็บแบตขนาดใหญพรอมตัวกันตกพรอมรูคลอง
กุญแจ
 - ชุดสายไฟสําหรับไฟแบตและสายไฟบาน พรอมเบรกเกอรกัน
ไฟรั่ว
 - ลอยาง 4 ลอ
จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ
เป็นไปตาม  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  228 ลําดับที่ 15
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,408,276 บาท

งบบุคลากร รวม 1,147,776 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,147,776 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 699,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน 2
  ตําแหนง  2 อัตรา ดังนี้
(1) นักบริหารงานการศึกษา 1 อัตรา
(2) นักวิชาการศึกษา  1  อัตรา
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงนัก
บริหารงานการศึกษา จํานวน 1 ตําแหนง 
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 357,936 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางใหกับพนักงานจาง ตําแหนงผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ  จํานวน 2 อัตรา
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงาน
จาง ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 204,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 119,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 89,000 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2557 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติ
ใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ 
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล 
เป็นไปตาม   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับคาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง หรือผูมีสิทธิตามระเบียบกฎหมาย 
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการเขาอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจางหรือผูมีสิทธิตาม
ระเบียบกฎหมาย 
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.  2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  เชน คอมพิวเตอร และอุปกรณคอมพิวเตอร รถ
จักรยานยนต เครื่องปรับอากาศ ตู โต๊ะ  ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน
กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ  
เป็นไปตาม  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิส โปรแกรม หมึก
พิมพฯลฯและวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร  
เป็นไปตาม  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 56,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 56,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1
 หลัง ๆ ละ 5,000 บาท จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
เป็นไปตาม  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบ 1   (จอ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ตั้งไวราคาชุดละ 22,000
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 บาท  จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก(6 core)  และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost)  โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.2 GHz จํานวน 1
 หนวย
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Lavel) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 8 MB
 -  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
  (1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
  (2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing  Unit  ที่สามารถ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
หรือ
  (3)  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
 -  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB  หรือชนิด Solid  State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
 - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
 - มีแป้นพิมพและเมาส
 - มีจอแสดงภาพมีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564
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เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล ตั้งไว
ราคาชุดละ 22,000 บาท จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก(4 core)  และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost)  โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Lavel) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 8 MB
 -  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB  หรือชนิด Solid  State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366x768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
 - มีชองเชื่อตอแบบ HDMI หรือ VGA จําวนไมนอยกวา 1 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครื่อขาย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Bese-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
 - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac)  
และ  Bluetooth
จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 80 AV จํานวน 7,500 บาท
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เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 3 เครื่อง ๆ
 ละ 2,500 บาท  มีโดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output)  ไมนอย
กวา 800 VA (480 Watts)
 - สามารถสํารองไฟฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 19,201,792 บาท
งบบุคลากร รวม 4,279,776 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,279,776 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,077,872 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานสวน
ตําบล  ตําแหนง ครู  จํานวน 6 อัตรา
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินวิทยฐานะ จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะแกพนักงานสวน
ตําบล  ตําแหนง ครู  คศ.2  จํานวน 6 อัตรา
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,697,904 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางใหกับพนักงานจาง จํานวน   2  ตําแหนง  13
 อัตรา  ดังนี้ 
(1)  ตําแหนงผูดูแลเด็ก(ทักษะ)  8 อัตรา 
(2)  ตําแหนงผูดูแลเด็ก(ทั่วไป)  5 อัตรา
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจาง  2
  ตําแหนง  10 อัตรา  ดังนี้ 
(1)  ตําแหนงผูดูแลเด็ก(ทักษะ)  5 อัตรา 
(2)  ตําแหนงผูดูแลเด็ก(ทั่วไป)  5 อัตรา
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 6,436,016 บาท
ค่าตอบแทน รวม 355,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 320,000 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2557 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติ
ใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ 
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล 
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 1,938,800 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับคาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง หรือผูมีสิทธิตามระเบียบกฎหมาย 
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการเขาอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจางหรือผูมีสิทธิตาม
ระเบียบกฎหมาย 
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.  2557

โครงการแขงขันกีฬาภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลหนองหวา

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาภายในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหวา เชน  คาป้าย
โครงการ,ป้ายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของขวัญของรางวัล คา
อาหาร อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาเชาเตนทและเกาอี้  คาจัด
เตรียมสถานที่พิธีเปดการแขงขัน คาเชาเครื่องขยายเสียง คาชุด
กีฬา และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
เป็นไปตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 37  ลําดับที่ 4
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โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการพัฒนาบคุลากรทางการศึกษา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาการ
ศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ใหกับครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลหนองหวา  เชน คาป้ายโครงการ คา
อาหาร อาหารวาง คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณและ
เอกสารประกอบการอบรม และรายจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
เป็นไปตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.  2557
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 37  ลําดับที่ 5

วันที่พิมพ : 11/8/2565  15:19:25 หนา : 69/158



โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 588,640 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 6 ศูนย จํานวนเด็ก 208 คนๆ
ละ 1,700 บาท  (ขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
)   ตั้งไว 353,600 บาท

เพื่อเป็นคาสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนอง
หวา จํานวน 6 ศูนย จํานวนเด็ก 208 คน   (ขอมูลจํานวนเด็ก ณ
 วันที่ 10 มิถุนายน 2565)  ตั้งไว  235,040 บาท โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
  (1) คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป  ตั้งไว 41,600
 บาท
  (2) คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป  ตั้ง
ไว  41,600 บาท
  (3)  คาเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ  300 บาท/ป ตั้ง
ไว 62,400 บาท
  (4)  คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  อัตราคนละ 430 บาท/ป ตั้ง
ไว 89,440  บาท
เป็นไปตาม
เป็นไปตาม  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม  2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 136 ลําดับที่ 2
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โครงการหนูนอยปลอดภัยใสใจกฏจราจร ศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายใน
ตําบลหนองหวา

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการหนูนอย
ปลอดภัย ใสใจกฏจราจร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนอง
หวา ประจําป 2566 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 38  ลําดับที่ 8

โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1,070,160 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  6
  ศูนย จํานวนเด็ก 208  คน คนละ 21 บาท จํานวน 245
 วัน (ขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) 
เป็นไปตาม
เป็นไปตาม  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม  2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 37 ลําดับที่ 2
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สงเสริมการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลหนองหวา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลหนองหวา ตามมติที่ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลหนองหวา และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ
. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พงศ. 2560 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬา และการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 48 ลําดับที่ 6

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่
อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล  ใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ  เชน คอมพิวเตอร และอุปกรณ
คอมพิวเตอร รถจักรยานยนต เครื่องปรับอากาศ ตู โต๊ะ  ฯลฯ 
เป็นไปตาม  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 3,950,216 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน
กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ  
เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วันที่พิมพ : 11/8/2565  15:19:25 หนา : 72/158



 



ค่าสาธารณูปโภค รวม 192,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบล 
เป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลหนองหวา  
เป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเป็นคาบริการระบบอินเตอรเน็ตของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหวา
เป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
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ครุภัณฑสนาม

จัดซื้อชุดเครื่องเลนสนามเด็กเล็ก สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่อยูใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเลน
สนามสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองเจริญ จํานวน 1 ชุด  ตาม
รูปแบบรายการที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเลนสนามสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานคลองเจริญ จํานวน 1 ชุด  ตามรูปแบบรายการที่องคการ
บริหารสวนตําบลกําหนด  
เป็นไปตาม  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  228 ลําดับที่  10

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาหรือปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความรับผิด
ชอบขององคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูใน
ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล   ตลอดถึงอาคาร
หรือพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน กระเบื้อง
หลังคา ฝ้าเพดาน ประตู สนาม  ฯลฯ  
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
งบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 7,979,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 7,979,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน  ประเภทอุดหนุนวัสดุอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหวา

จํานวน 7,686,000 บาท

เพื่ออุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวัน  ประเภทอุดหนุนวัสดุ
อาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลหนองหวา สําหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6
 จํานวน  1,830 คน อัตราคนละ 21 บาท จํานวน 200
 วัน (ขอมูลจากจํานวนเด็ก ณ. วันที่ 10 มิถุนายน 2565)   
เป็นไปตาม
เป็นไปตาม  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม  2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 38 ลําดับที่ 11

อุดหนุนโรงเรียนบานเขาดิน ตามโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามตามโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามหนังสือโรงเรียนบานเขา
ดิน ที่ ศธ 04153.069/064  ลงวันที่  6 กรกฎาคม 2565
 เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 42  ลําดับที่  33
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อุดหนุนโรงเรียนบานเขานอยสามัคคี  ตามโครงการธนาคารขยะและ
คัดแยกขยะรีไซเคิล

จํานวน 28,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการธนาคารขยะ
และคัดแยกขยะรีไซเคิล ตามหนังสือ โรงเรียนบานเขานอย
สามัคคี ที่ ศธ 04153.070/141  ลงวันที่  25 กรกฎาคม  2565
 เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 41  ลําดับที่  29

อุดหนุนโรงเรียนบานคลองเจริญ ตามโครงการปฏิบัติธรรมเสริมสราง
พฤติกรรมนักเรียน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปฏิบัติธรรมเสริม
สรางพฤติกรรมนักเรียน ตามหนังสือโรงเรียนบานคลอง
เจริญ ที่ ศธ 04153.073/106  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม  2565
 เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 39  ลําดับที่  14

อุดหนุนโรงเรียนบานคลองธรรมชาติ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบาน
คลองธรรมชาติ ตามหนังสือโรงเรียนบานคลองธรรมชาติ ที่ ศธ
 04153.074/ 103 ลงวันที่  11  กรกฎาคม 2565
 เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 39   ลําดับที่  16
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อุดหนุนโรงเรียนบานคลองนางาม ตามโครงการสงเสริมคุณธรรมนํา
ความรู

จํานวน 15,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริม
คุณธรรมนําความรู ตามหนังสือ โรงเรียนบานคลองนางาม ที่ ศธ
 04153.075/77  ลงวันที่  12 กรกฎาคม  2565
 เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 42  ลําดับที่  36

อุดหนุนโรงเรียนบานซับมะนาว ตามโครงการแขงขันกีฬา-กรีฑา นัก
เรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลหนองหวา

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโตามโครงการแขงขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน
กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลหนองหวา ตาม
หนังสือโรงเรียนบานซับมะนาว ที่ ศธ 04153.077/159  ลงวัน
ที่ 11 กรกฎาคม 2565
 เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 52  ลําดับที่  7

อุดหนุนโรงเรียนบานซับมะนาว ตามโครงการเสริมทักษณะอาชีพ จํานวน 45,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามตามโครงการเสริมทักษณะอาชีพโรงเรียน
บานซับมะนาว  ตามหนังสือโรงเรียนบานซับมะนาว ที่ ศธ
 04153.077/159  ลงวันที่ 11 กรกฎาคม  2565
 เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 39  ลําดับที่  13
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อุดหนุนโรงเรียนบานธารนพเกาตามโครงการสงเสริมทักษะอาชีพ จํานวน 40,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมทักษะ
อาชีพ  ตามหนังสือโรงเรียนบานธารนพเกา ที่ ศธ
 04153.080/093  ลงวันที่ 11 กรกฎาคม  2565
 เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 40   ลําดับที่  24

อุดหนุนโรงเรียนบานหนองกะทะ ตามโครงการสงเสริมทักษะอาชีพ
ตามชวงวัย (อ.1-ป.6)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมทักษะอาชีพตามชวงวัย (อ
.1-ป.6)  ตามหนังสือโรงเรียนบานหนองกะทะ  ที่ ศธ
 04153.088/77  ลงวันที่  11  กรกฎาคม  2565
 เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 40 ลําดับที่  23

อุดหนุนโรงเรียนบานหนองหวาตามโครงการดนตรีไทยและดนตรี
สากล

จํานวน 25,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการดนตรีไทยและ
ดนตรีสากล ตามหนังสือ โรงเรียนบานหนองหวา ที่ ศธ
 04153.090/85  ลงวันที่  19 กรกฎาคม  2565
 เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 43  ลําดับที่  38
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ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการสงเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย
ฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลหนองหวา

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาดําเนินงานตามโครงการสงเสริมการดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองหวา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
เป็นไปตาม
 - ประกาศสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการ
สนับสนุนการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุก
เฉินทองถิ่น พ.ศ. 2553
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.3/658 ลงวันที่ 25  มกราคม 2553
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17
 กันยายน 2563
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 3861 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2103
 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 138 ลําดับที่ 3
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 200,000 บาท

เพื่อดําเนินการจัดสวัสดิภาพสัตวการสํารวจขอมูลจํานวน
สัตว และขึ้นทะเบียนสัตว และดําเนินการขับเคลื่อนโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามปณิธาน
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี  เพื่อดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา โดยมี
คาใชจาย เชน  คาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบาพรอมเหรียญ คา
เข็มฉีดยา คาไซริ้ง คาถุงมือแพทย  คาสํารวจขอมูลสัตว และคา
ป้ายรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบา และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.5/ว 2072
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.5/ว 4052
 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0819.3
/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 43  ลําดับที่  2
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งบลงทุน รวม 515,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 515,000 บาท
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องตัด/ถางไฮดรอลิกพรอมอุปกรณ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัด/ถางไฮดรอลิกพรอมอุปกรณ ดังนี้
 - เครื่องตนกําลังไฮดรอลิกชนิดเครื่องยนต 4 จังหวะ
 - คีมตัด/ถางในตัวเดียวกัน
 - อุปกรณค้ํายัน/ตัด/ถาง 
 - สายไฮดรอลิก
 - ชุดอุปกรณเครื่องมือกูภัยสวนบุคคลอเนกประสงค
 - ชุดแทนบันไดรองใตรถป้องกันการยุบตัว
 - ชุดลิ่มสําหรับหนุนลอป้องกันรถไหล
 - ถุงมือกูภัยชนิดพิเศษสําหรับใชงานกับเครื่องตัดถางผลิตจากวัส
ดุคารบอนเคฟลาหป้องกันกระแสไฟฟ้า DC ได
จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ
เป็นไปตาม  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  228 ลําดับที่  13
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เครื่องวัดสัญญาณชีพ จํานวน 15,000 บาท

จัดซื้อเครื่องวัดสัญญาณชีพ จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะดังนี้
สามารถปรับใหเขากับการใชงานสําหรับผูใหญเด็กและทารกใน
ครรภ สามารถตรวจสอบสัญญาณสําคัญ
เชน ECG, Respiratory Rate, SpO2, NIBP, TEMP และ IBP 
รวมโมดูลการวัดพารามิเตอรการแสดงผลและเครื่องบันทึกใน
อุปกรณเดียวที่มีความกะทัดรัดน้ําหนักเบาและพกพา
ได แบตเตอรี่ในตัวแบบถอดเปลี่ยนไดชวยอํานวยความสะดวกใน
การขนสงผูป่วย จอแสดงผลความละเอียดสูงขนาดใหญใหมุมมอง
ที่ชัดเจนของรูปคลื่น 5 รูปคลื่นและพารามิเตอรการตรวจสอบ
แบบเต็ม
หนาจอสี TFT ขนาด 8 นิ้ว
การออกแบบที่สวยงามเหมาะสําหรับการเคลื่อนยาย 
อินเทอรเฟซตางๆ: หนาจอมาตรฐานหนาจอเทรนดหนา
จอ oxyCRG หนาจอรายการ NIBP หนาจอดานหนาขนาดใหญ
การวิเคราะหสวน ST แบบเรียลไทมการตรวจจับการกาวของ
เครื่องวัดกาว 
แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชารจไฟไดในตัวสะดวกสําหรับการเคลื่อน
ยายของผูป่วย
ตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
เป็นไปตาม  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา   228 ลําดับ
ที่  12

วันที่พิมพ : 11/8/2565  15:19:25 หนา : 86/158



งบเงินอุดหนุน รวม 560,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 560,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 560,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข
องคการบริหารสวนตําบลหนองหวา ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2566 เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ใน
กิจกรรมตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของ
พื้นที่ เชน คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของ
ประชารชนในการเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะของ
ประชาชน คาใชจายสําหรับการอบรม การประชุม การ
สัมมนา การณรงค การเผยแพรประชาสัมพันธ หรือกิจกรรมอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวของกับภารกิจของแตละโครงการ
เป็นไปตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 43  ลําดับที่ 1
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,470,060 บาท

งบบุคลากร รวม 859,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 859,560 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 817,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 2
 ตําแหนง  2 อัตรา ดังนี้
(1) นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 1 อัตรา
(2) นักพัฒนาชุมชน  1  อัตรา
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่น ตําแหนงนัก
บริหารงานสวัสดิการสังคมจํานวน  1  อัตรา 
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 559,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 109,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 69,000 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2557 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติ
ใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ 
เป็นไปตาม   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ 
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหาเด็กจมน้ํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไขปัญหา
เด็กจมน้ํา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566   เชน คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาจางเหมาประกอบอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ  คาจางเหมารถโดยสาร คาป้าย
โครงการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เป็นไปตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.  2560  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 48 ลําดับที่  8

โครงการสงเสริมการออกกําลังกายของผูสูงอายุตําบลหนองหวา จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใชจายโครงการสงเสริมการออกกําลังกายของผูสูงอายุ
ตําบลหนองหวา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  เชน คา
สมนาคุณวิทยากร  คาจางเหมาประกอบอาหารกลางวัน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาป้าย
โครงการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
เป็นไปตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.  2560  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 51 ลําดับที่  2
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วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ตามโครงการกอสราง ซอม
แซม ปรับปรุงบานผูยากไร ผูดอยโอกาสทางสังคม ผูพิการ และผู
สูงอายุที่ยากจน 
เป็นไปตาม  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27มิถุนายน  2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 45  ลําดับที่  7

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื่อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิส โปรแกรม หมึก
พิมพ ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร  
เป็นไปตาม  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 51,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 51,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบ 1 จํานวน 22,000 บาท

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบ 1   (จอ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ตั้งไวราคาชุดละ 22,000
 บาท  จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก(6 core)  และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost)  โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.2 GHz จํานวน 1
 หนวย
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Lavel) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 8 MB
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 -  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
  (1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
  (2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing  Unit  ที่สามารถ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
หรือ
  (3)  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
 -  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB  หรือชนิด Solid  State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
 - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
 - มีแป้นพิมพและเมาส
 - มีจอแสดงภาพมีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564

เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล ตั้งไว
ราคาชุดละ 22,000 บาท จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก(4 core)  และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost)  โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Lavel) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 8 MB
 -  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB  หรือชนิด Solid  State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366x768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
 - มีชองเชื่อตอแบบ HDMI หรือ VGA จําวนไมนอยกวา 1 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครื่อขาย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Bese-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
 - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac)  
และ  Bluetooth
จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 3 เครื่อง ๆ
 ละ 2,500 บาท  มีโดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output)  ไมนอย
กวา 800 VA (480 Watts)
 - สามารถสํารองไฟฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 2,900,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 2,900,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,900,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดสระแกวเพื่อเป็นคาขยายเขต
ระบบจําหนายไฟฟ้าใหกับหนวยงานที่อยูในสังกัดหรือโครงการที่อยู
ในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองหวา

จํานวน 400,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดสระแกวเพื่อเป็นคาขยาย
เขตระบบจําหนายไฟฟ้าใหกับหนวยงานที่อยูในสังกัดหรือ
โครงการที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบล เชน ระบบประปาหมูบาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  หอกระจา
ยขาวประจําหมูบาน ฯลฯ ตามรูปแบบรายการและคาใชจายของ
การไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดสระแกว 
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  54  ลําดับที่  2
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อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดสระแกวเพื่อเป็นคาติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะตามหมูบานชุมชน หรือจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลหนองหวา

จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดสระแกวเพื่อเป็นคาติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะตามหมูบานชุมชน หรือจุดเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหนองหวา ตามรูปแบบ
รายการและคาใชจาย ของการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดสระแกว
เป็นไปตาม   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 54  ลําดับที่ 1

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 3,852,732 บาท
งบบุคลากร รวม 2,332,732 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,332,732 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,800,732 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจางใหแกพนักงานจาง  จํานวน  2
 ตําแหนง  15  อัตรา ดังนี้
  1 ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  3  อัตรา
  2 ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน  12 อัตรา 
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการกําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูลในพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบล  เชน   คาขนขยะไปกําจัด คากําจัดขยะ
หรือสิ่งปฏิกูล เป็นตน
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของ
บานเมือง พ.ศ.  2535 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2560 
 - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 143  ลําดับที่  5

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการการบริหารจัดการขยะเปยก (ขยะอินทรีย) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการการบริหารจัดการขยะเปยก (ขยะ
อินทรีย)   เชน  คาจัดซื้อถังพลาสติก คาจัดซื้อก๊อกน้ํา
พลาสติก ถุงตาขาย  กากน้ําตาล คาป้ายรณรงค และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของ
บานเมือง พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2560 
 - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 143  ลําดับที่ 4
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ค่าวัสดุ รวม 570,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 250,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อถังขยะเพื่อใหการกําจัดขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูล เพื่อควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาคชีวิตของประชาชน ตามจํานวน
และรูปแบบเงื่อนไขที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด  
เป็นไปตาม
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
งบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  142 ลําดับที่  1

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันรถบรรทุกขยะขององคการบริหารสวน
ตําบล ในการใหบริการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เพื่อควบคุม
และกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
เป็นไปตาม
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
งบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องแตงกายสําหรับพนักงานประจํารถ
ขยะ เชน เสื้อกั๊กสีสะทอนแสง ฯลฯ
เป็นไปตาม
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
งบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาซอมแซมตลอดถึงบํารุงรักษารถบรรทุกขยะขององคการบริหาร
สวนตําบล

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมตลอดถึงบํารุงรักษารถบรรทุกขยะของ
องคการบริหารสวนตําบล  
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
งบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 139  ลําดับที่  1
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 898,600 บาท

งบดําเนินงาน รวม 595,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 595,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจัดตั้งศูนยใหบริการรวมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลปใหม

จํานวน 20,300 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการจัดตั้งศูนยใหบริการรวมเพื่อ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ
. 2566  เชน คาเชาเต็นท  คาเชาหลอดไฟ คาเบี้ยเลี้ยงสําหรับเจา
หนาที่ประจําจุดตรวจรวม  คาจางเหมาจัดอาหารวางพรอมเครื่อง
ดื่ม และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เป็นไปตาม
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 4024 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 694 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 49  ลําดับที่  13
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โครงการจัดตั้งศูนยใหบริการรวมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลสงกรานต

จํานวน 20,300 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการจัดตั้งศูนยใหบริการรวมเพื่อ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2566
  เชน คาเชาเต็นท  คาเชาหลอดไฟ คาเบี้ยเลี้ยงสําหรับเจาหนาที่
ประจําจุดตรวจรวม  คาจางเหมาจัดอาหารวางพรอมเครื่อง
ดื่ม และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เป็นไปตาม
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 4024 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 694 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 49  ลําดับที่  14
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โครงการประชาสัมพันธการป้องกันและแกไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนน

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการประชาสัมพันธการป้องกันและแกไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เชน คาป้ายประชาสัมพันธ และคาใช
จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
เป็นไปตาม
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 4024 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 694 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 49  ลําดับที่  12
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โครงการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานอื่นๆ ที่มี
ความจําเป็นและเหมาะสม  เชน กิจกรรมทําบุญตักบาตรใน
เทศกาลเขาพรรษา ทําบุญตักบาทเทโวโลหณะเทศกาลออก
พรรษา การแขงขันกีฬาในระดับตางๆ กิจกรรมอําเภอเคลื่อน
ที่  จังหวัดเคลื่อนที่ หรืองานประเพณีตางๆ   การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การปลูกตนไม  ปลูกหญา
แฝกในวันสําคัญตาง ๆ   ฯลฯ 
เป็นไปตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2564
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  47  ลําดับที่ 1

โครงการจิตอาสาเราทําความดีดวยหัวใจ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีดวย
หัวใจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 เชน คาจางเหมา
ประกอบอาหาร อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาเชาเวที เครื่อง
ขยายเสียง และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เป็นไปตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2564
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  135  ลําดับ
ที่  13
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โครงการสงเสริมความรูและฝึกทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องตน
สําหรับเด็กและเยาวชนตําบลหนองหวา

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมความรูและฝึกทักษะในการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับเด็กและเยาวชนตําบลหนอง
หวา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 เชน คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาจางเหมาประกอบอาหาร อาหารวางพรอมเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ของ
เป็นไปตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2564
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  48  ลําดับที่  7

โครงการสงเสริมความอบอุนและสรางความเขมแข็งใหแกครอบครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมความอบอุนและสรางความ
เขมแข็งใหแกครอบครัว  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566
 เชน คาสมนาคุณวิทยากร  คาจางเหมาประกอบอาหาร อาหาร
วางพรอมเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายโครงการ และคาใช
จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เป็นไปตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2564
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  48  ลําดับที่ 9
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งบเงินอุดหนุน รวม 303,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 303,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอําเภอเขาฉกรรจ (ฝ่ายความมั่นคง)ศูนยปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดอําเภอเขาฉกรรจ ตามโครงการป้องกันและ
แกไขปัญหายเสพติดอําเภอเขาฉกรรจ ป 2566

จํานวน 303,000 บาท

อุดหนุนอําเภอเขาฉกรรจ (ฝ่ายความมั่นคง)ศูนยปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดอําเภอเขาฉกรรจ ตามโครงการป้องกัน
และแกไขปัญหายเสพติดอําเภอเขาฉกรรจ ป 2566  โดยมี
กิจกรรมที่จะดําเนินการดังนี้  
 - กิจกรรมที่ 1 การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยา
เสพติด  งบประมาณ  20,000 บาท
 - กิจกรรมที่ 2 เรงรัดปฏิบัติการคนหาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด เขาสู
กระบวนการบําบัด  งบประมาณ  20,000 บาท
 - กิจกรรมที่ 3 การสกัดกั้นยาเสพติด ชวงเทศกาลปใหม และ
สงกรานต   งบประมาณ  168,000 บาท
 - กิจกรรมที่  4  การแขงขันกีฬาอําเภอเขาฉกรรจตานยาเสพ
ติด เพื่อสรางความปรองดองสมานฉันท  งบประมาณ  75,000
 บาท
 - กิจกรรมที่  5  การแขงขันกีฬานักเรียนตานภัยยาเสพติด งบ
ประมาณ  20,000 บาท
ตามหนังสือ อําเภอเขาฉกรรจ  ที่ สก 0718.2/ว 0715   ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2565
เป็นไปตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  50  ลําดับที่  16
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งบเงินอุดหนุน รวม 125,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 125,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอําเภอเขาฉกรรจ ตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาและงานรัฐพิธี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566

จํานวน 75,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดงานตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา และงานรัฐพิธี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ตามหนังสืออําเภอเขาฉกรรจ ที่ สก 0718.1/0755  ลงวันที่ 5
  กรกฎาคม  2565
เป็นไปตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  53  ลําดับที่ 8

อุดหนุนอําเภอเขาฉกรรจ ตามโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม
เบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแกว ประจําป 2566

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการมีสวนรวมรับผิดชอบดําเนินการในสวน
การจัดขบวนแหและกิจกรรมอื่น ๆ ตามโครงการจัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัด
สระแกว ประจําป 2566ตามหนังสืออําเภอเขา
ฉกรรจ   ที่ สก 0718.1/0755  ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2565
เป็นไปตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  53  ลําดับที่ 9
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 20,379,845 บาท

งบบุคลากร รวม 2,685,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,685,060 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,832,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 5
 ตําแหนง  6 อัตรา ดังนี้
(1) ตําแหนงนักบริหารงานชาง 1 อัตรา
(2) ตําแหนงนายชางโยธา 2 อัตรา
(3) ตําแหนงชางไฟฟ้า 1 อัตรา
(4) ตําแหนงนายชางเขียนแบบ 1 อัตรา
(5) ตําแหนงนายชางสํารวจ 1 อัตรา
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 4 ตําแหนง 5 อัตรา ดังนี้
(1) ตําแหนงนายชางโยธา 2 อัตรา
(2) ตําแหนงชางไฟฟ้า 1 อัตรา
(3) ตําแหนงนายชางเขียนแบบ 1 อัตรา
(45) ตําแหนงนายชางสํารวจ 1 อัตรา
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่น  ตําแหนงนัก
บริหารงานชาง จํานวน  1  อัตรา 
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 594,780 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2
 ตําแหนง 4 อัตรา ดังนี้
(1) ตําแหนงผูชวยนายชางโยธา 2 อัตรา
(2) ตําแหนงผูชวยชางไฟฟ้า 2 อัตรา
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน  2 ตําแหนง 4 อัตรา ดังนี้
(1) ตําแหนงผูชวยนายชางโยธา 2 อัตรา
(2) ตําแหนงผูชวยชางไฟฟ้า 2 อัตรา 
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 3,323,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 220,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2557 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลลูกจางประจําและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติ
ใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ 
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ"
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 2,968,700 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อเป็นคาออกแบบ คาควบคุม
งาน

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง
เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 140  ลําดับที่ 1

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง หรือผูมีสิทธิตามระเบียบกฎหมาย 
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการเขาอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจางหรือผูมีสิทธิตาม
ระเบียบกฎหมาย 
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.  2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 2,633,700 บาท

(1) คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ตั้งไว 5,000
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 บาท  เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน คอมพิวเตอร และ
อุปกรณคอมพิวเตอร รถจักรยานยนต เครื่องปรับ
อากาศ ตู โต๊ะ  ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

(2) โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 1
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานที่เป็นหลุมเป็น
บอ  หมูที่ 1 บานคลองเจริญ  ตั้งไว  83,700 บาท โดยลงลูกรัง
ถนนสายบานนายบุญลือ-บานธารน้ําไหล, สายบานคลองเจริญ-นา
ลอม, สายหมูที่ 1-หมูที่ 5 และสายนาลอม-บานหนองอี
ดวง  ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 680 ลูกบาศกเมตร พรอมเกลี่ย
เรียบ ตามปริมาณงานและขอกําหนดที่องคการบริหารสวนตําบล
กําหนด  
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 100 ลําดับที่ 247

(3) โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 2
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานที่เป็นหลุมเป็น
บอ  หมูที่ 2 บานโคกขาวเหนียว ตั้งไว  83,700 บาท  โดยลง
ลูกรังถนนสายซอยเกษตร และซอยคอกวัว-บานนางประคอง คาม
วัน  ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 680 ลูกบาศกเมตร พรอมเกลี่ย
เรียบ ตามปริมาณงานและขอกําหนดที่องคการบริหารสวนตําบล
กําหนด  
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 100  ลําดับ
ที่  248

(4) โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 3
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานที่เป็นหลุมเป็น
บอ  หมูที่ 3 บานหนองกะทะ ตั้งไว  83,700 บาท  โดยลงลูกรัง
ถนนสายบานนายสุด แสงแก, สายเนินมัน, สายแยกประปาสี
สม, สายไปหนองขา, สายไปกลุมคริสต และสายไปฝายตา
บุญ ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 680ลูกบาศกเมตร พรอมเกลี่ย
เรียบ  ตามปริมาณงานและขอกําหนดที่องคการบริหารสวนตําบล
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กําหนด  
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  101  ลําดับ
ที่ 249

(5) โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 4
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานที่เป็นหลุมเป็น
บอ  หมูที่ 4 บานคลองธรรมชาติ ตั้งไว  83,700 บาท  โดยลง
ลูกรังถนนสายทางลาดยาง-กลุมดงบัง, สายซอยวัด-กลุมดง
บัง, สายซอยหนา รร.บานคลองธรรมชาติ-ม.25, สายบานนายสม
พงษ หอยออน, สายสวนป่า-หมูที่ 1 และสายเขาสวนสายสุด
ใจ แกวหิน ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 680 ลูกบาศกเมตร พรอม
เกลี่ยเรียบ  ตามปริมาณงานและขอกําหนดที่องคการบริหารสวน
ตําบลกําหนด  
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 101 ลําดับ
ที่  250

(6) โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 5
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานที่เป็นหลุมเป็น
บอ  หมูที่ 5 บานหนองหวา ตั้งไว  83,700 บาท  โดยลงลูกรัง
ถนนสายซอยลานมัน, ซอยศาลเจา, ซอยนานายเจริญ หนูโพน
ทัน, ซอยขุนศรี 1, ซอยขุนศรี 2 และซอยนานายเหล็ก แทน
ไธสง ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 680  ลูกบาศกเมตร พรอมเกลี่ย
เรียบ  ตามปริมาณงานและขอกําหนดที่องคการบริหารสวนตําบล
กําหนด  
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 103 ลําดับที่ 251

(7) โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 6
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานที่เป็นหลุมเป็น
บอ  หมูที่ 6 บานธารนพเกา ตั้งไว  98,800 บาท โดยลงลูกรัง
ถนนสายกลุมหลังโรงเรียนบานธารนพเกา, สายหนองสามขา, สาย
คลองอีนพ และสายหลังวัด ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 680
 ลูกบาศกเมตร พรอมเกลี่ยเรียบ  ตามปริมาณงานและขอกําหนด
ที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด  
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 103 ลําดับ
ที่  252
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(8) โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 7
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานที่เป็นหลุมเป็น
บอ  หมูที่ 7  บานซับมะนาว  ตั้งไว  88,300 บาท โดยลงลูกรัง
ถนนสายซอยบุญมาก, ซอยซับมะนาว-บานปากดง และซอยหลัง
วัดซับมะนาว ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 450 ลูกบาศกเมตร พรอม
เกลี่ยเรียบ  ตามปริมาณงานและขอกําหนดที่องคการบริหารสวน
ตําบลกําหนด  
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 103 ลําดับที่ 253

(9) โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 8
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานที่เป็นหลุมเป็น
บอ  หมูที่ 8  บานเขาดิน ตั้งไว  98,800 บาท โดยลงลูกรังถนน
สายกลุมบานเขาดิน-กลุมน้ําซับ, กลุมบานนอย, กลุมบานเขา
ดิน-บานหนองโสน และซอยสีทอง ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 680
 ลูกบาศกเมตร พรอมเกลี่ยเรียบ  ตามปริมาณงานและขอกําหนด
ที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด  
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 103 ลําดับที2่54

(10) โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 9
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานที่เป็นหลุมเป็น
บอ  หมูที่ 9  บานซับสมบูรณ  ตั้งไว  88,300 บาท  โดยลงลูกรัง
ถนนสายบานตาเริญ, ซอยบานตาสงัด-รร.ทรัพยสมบูรณ
วิทยาคม, ซอยวัดใหมมงคลธรรม, ซอยถนนเลียบคลองพระเพลิง
นอย, ถนนเลียบคลองกานเหลือง, ซอยตาตู และซอยหลัง
ตลาด ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 450 ลูกบาศกเมตร พรอมเกลี่ย
เรียบ  ตามปริมาณงานและขอกําหนดที่องคการบริหารสวนตําบล
กําหนด  
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  104  ลําดับ
ที่  255

(11) โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 10
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานที่เป็นหลุมเป็น
บอ  หมูที่ 10 บานเกาะรัง ตั้งไว  119,100 บาท โดยลงลูกรังถนน
สายซอยตะวันออกหลักรอย, ซอยตะวันออก-เขื่อนภูเงิน, ซอยวัง
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หิน-หนองแสง และซอยตะวันออก-หนองปักหลัก ปริมาณลูกรังไม
นอยกวา 680 ลูกบาศกเมตร พรอมเกลี่ยเรียบ  ตามปริมาณงาน
และขอกําหนดที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด  
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 104 ลําดับ
ที่  256

(12) โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 11
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานที่เป็นหลุมเป็น
บอ  หมูที่ 11 บานโปรงเกตุ ตั้งไว 64,000 บาทโดยลงลูกรังถนน
สายซอยกลางบาน, ซอยกลุมพนม, สายเนินคอ-ทารอก, สายกลุม
พนม-กลุมนครนายก และสายกลุมสหกรณ ปริมาณลูกรังไมนอย
กวา 520 ลูกบาศกเมตร พรอมเกลี่ยเรียบ  ตามปริมาณงานและ
ขอกําหนดที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด  
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  105 ลําดับ
ที่  257

(13) โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 12
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานที่เป็นหลุมเป็น
บอ  หมูที่ 12 บานเขาสําพุง  ตั้งไว  119,100 บาท  โดยลงลูกรัง
ถนนสายซอยบานนายทองหลาง, กลุมเขาไผ, ซอยขางวัดคลองนา
งาม, ซอยไปหนองผักบุง, ซอยหนองอีทอง-เขาไผ, ซอยบานนาย
ทองหลอ สืบเสน และซอยกลุมวังเดือนหา-ไปฝายน้ําลน ปริมาณ
ลูกรังไมนอยกวา 680 ลูกบาศกเมตร พรอมเกลี่ยเรียบ  ตาม
ปริมาณงานและขอกําหนดที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด  
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  105 ลําดับ
ที่  258

(14) โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 13
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานที่เป็นหลุมเป็น
บอ  หมูที่ 13 บานหนองโสน ตั้งไว  98,800 บาท   โดยลงลูกรัง
ถนนสายกลุมหนองโสน-กลุมฝั่งคลอง, กลุมป่าสะเดา-กลุมคลอง
ลอม และสายบานหนองโสน-บานเขาดิน ปริมาณลูกรังไมนอย
กวา 680 ลูกบาศกเมตร พรอมเกลี่ยเรียบ  ตามปริมาณงานและ
ขอกําหนดที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด  
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  106  ลําดับ

วันที่พิมพ : 11/8/2565  15:19:25 หนา : 124/158



ที่  259

(15) โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 14
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานที่เป็นหลุมเป็น
บอ  หมูที่ 14 บานหนองคลา  ตั้งไว  83,700 บาท  โดยลงลูกรัง
ถนนสายซอยบานยายฤทธิ์, ซอยบานชางยันต, ซอยทางเลียบ
คลอง, สายหนองคลา-ไปบานนอย, สายรอบหมูบาน-คลองคันฉอ
 และสายทางเลียบคลอง-บานนอย ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 680
 ลูกบาศกเมตร พรอมเกลี่ยเรียบ  ตามปริมาณงานและขอกําหนด
ที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด  
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  107  ลําดับ
ที่  260

(16) โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 15
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานที่เป็นหลุมเป็น
บอ  หมูที่ 15 บานคลองมิตรสัมพันธ ตั้งไว  98,800 บาท  โดยลง
ลูกรังถนนสายซอยบานนายเทพ มุงแกวกลาง, ซอยศาลา SML, 
ซอยบานนายบุญทัน, สายหนองโสน-มิตรสัมพันธ, สายเขา
ดิน-มิตรสัมพันธ และเสนสี่แยกบานนายสุชาติ-กลุมหนองผัก
บุง ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 680 ลูกบาศกเมตร พรอมเกลี่ย
เรียบ  ตามปริมาณงานและขอกําหนดที่องคการบริหารสวนตําบล
กําหนด  
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 107 ลําดับที่ 261

(17) โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 16
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานที่เป็นหลุมเป็น
บอ  หมูที่ 16 บานสองสีเจริญ ตั้งไว  98,800 บาท โดยลงลูกรัง
ถนนสายสองสี-บานหนองใหญ, สายบานนายเดช และสายสอง
สี-ไปทางเรือ ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 450 ลูกบาศกเมตร พรอม
เกลี่ยเรียบ  ตามปริมาณงานและขอกําหนดที่องคการบริหารสวน
ตําบลกําหนด  
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  108  ลําดับ
ที่ 262

(18) โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 17
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เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานที่เป็นหลุมเป็น
บอ  หมูที่ 17  บานคลองสําราญ ตั้งไว  98,800 บาท โดยลง
ลูกรังถนนสายไปกลุมหลักรอย, สายไปกลุมน้ําซับ และสายบาน
นายณรงค-ไปลานมัน ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 680 ลูกบาศก
เมตร พรอมเกลี่ยเรียบ  ตามปริมาณงานและขอกําหนดที่องคการ
บริหารสวนตําบลกําหนด  
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 107 ลําดับที่ 263

(19) โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 18
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานที่เป็นหลุมเป็น
บอ  หมูที่ 18  บานทรัพยประเสริฐ  ตั้งไว  88,300 บาท  โดยลง
ลูกรังสายบานทรัพยประเสริฐ-บานหนองแสง และสายบานทรัพย
ประเสริฐ-บานหมอนสี่ ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 450 ลูกบาศก
เมตร พรอมเกลี่ยเรียบ  ตามปริมาณงานและขอกําหนดที่องคการ
บริหารสวนตําบลกําหนด  
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 109  ลําดับ
ที่  264

(20) โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 19
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานที่เป็นหลุมเป็น
บอ  หมูที่ 19 บานหนองแสง  ตั้งไว  98,800 บาท  โดยลงลูกรัง
ถนนสายคลองมิตรสัมพันธ-บานหนองแสง, ซอยกลุมเนิน
กระเบา และซอยป่ายาง ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 680 ลูกบาศก
เมตร พรอมเกลี่ยเรียบ  ตามปริมาณงานและขอกําหนดที่องคการ
บริหารสวนตําบลกําหนด  
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  109  ลําดับ
ที่  265

(21) โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 20
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานที่เป็นหลุมเป็น
บอ  หมูที่ 20 บานวังสีทอง ตั้งไว  119,100 บาท โดยลงลูกรัง
ถนนสายซอยทางแยกเขาวัดวังสีทอง-กลุมหมอนสี่, ซอยบานนาย
บัวรอง-กลุมหลักรอย และเสนจากฟารมโคนม-บานนายสมศรี พา
สมบูรณ ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 680 ลูกบาศกเมตร พรอมเกลี่ย
เรียบ  ตามปริมาณงานและขอกําหนดที่องคการบริหารสวนตําบล
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กําหนด  
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  109 ลําดับ
ที่ 266

(22) โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 21
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานที่เป็นหลุมเป็น
บอ  หมูที่ 21  บานปากดง ตั้งไว  99,800 บาท  โดยลงลูกรังถนน
สายซอยวัด, สายไปป่ายาง, ซอยนาเย็น และสายไปสระ
หลวง ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 450 ลูกบาศกเมตร พรอมเกลี่ย
เรียบ  ตามปริมาณงานและขอกําหนดที่องคการบริหารสวนตําบล
กําหนด  
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  110  ลําดับ
ที่ 267

(23) โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 22
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานที่เป็นหลุมเป็น
บอ  หมูที่ 22  บานเกตุจําปา ตั้งไว  119,100 บาท โดยลงลูกรัง
ถนนสายนาตาจอน, สายเกตุจําปา-หมอนสี่, สายเนินสาม
หา-หนองสามขา และสายโคนม-บานนายเรวัตร ปริมาณลูกรังไม
นอยกวา 680 ลูกบาศกเมตร พรอมเกลี่ยเรียบ  ตามปริมาณงาน
และขอกําหนดที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด  
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 110 ลําดับที่ 268

(24) โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 23
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานที่เป็นหลุมเป็น
บอ  หมูที่ 23  บานทานา ตั้งไว  98,800  บาท โดยลงลูกรังถนน
สายบานทานา-สะพานพระเพลิงหนองหวา, สายสวนป่าบานทานา
นอย และสายเลียบคลองขุนศรี 2 ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 680
 ลูกบาศกเมตร พรอมเกลี่ยเรียบ  ตามปริมาณงานและขอกําหนด
ที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด  
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  110 ลําดับ
ที่  269

(25) โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 24
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานที่เป็นหลุมเป็น
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บอ  หมูที่ 24 บานลานไผ  ตั้งไว  83,700 บาท โดยลงลูกรังถนน
สายบานลานไผ-บานหนองหวา, สายบานลานไผ-สะพานทา
รอก และสายแกงตาทิตย ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 680 ลูกบาศก
เมตร พรอมเกลี่ยเรียบ  ตามปริมาณงานและขอกําหนดที่องคการ
บริหารสวนตําบลกําหนด  
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 111 ลําดับที่ 270

(26) โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 25
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานที่เป็นหลุมเป็น
บอ  หมูที่  25 บานฝั่งคลอง ตั้งไว  83,700 บาท  โดยลงลูกรัง
ถนนสายซอยเลียบคลอง, ซอยบานนายจตุพร, ซอยเลียบคลองติด
หมูที่ 4 และซอยสหกรณ ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 680 ลูกบาศก
เมตร พรอมเกลี่ยเรียบ  ตามปริมาณงานและขอกําหนดที่องคการ
บริหารสวนตําบลกําหนด  
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 111 ลําดับ
ที่  271

(27) โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 26
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานที่เป็นหลุมเป็น
บอ  หมูที่  26 บานเนินมะกอก ตั้งไว  99,800 บาท  โดยลงลูกรัง
ถนนสายซอยบานนายเงิบ ขอนามกลาง-ซอยบานนายวุฒิชัย คํา
พุฒิ, ซอยนายป่น, ซอยปวีณา แสงแกว, ซอยนายดี หวังแวว
กลาง-บานนายสําราญ เขตจตุรัส, ซอยนายอํานวย หวังแวว
กลาง, ซอยบานนายสํารวม ปลั่งกลาง-ซอยบานนายแสวง อินโคก
สูง, ซอยบานนางอําภา ศรีรักสูงเนิน-นางดารา กลิ่นถาวร, ซอย
บานนายกฤษดา เนาวพันดุง-บานนายคมกริช พาโส และซอยบาน
นายจเร กลึงกลางดอน-นางโสภี เหวขุนทด ปริมาณลูกรังไมนอย
กวา 450 ลูกบาศกเมตร พรอมเกลี่ยเรียบ  ตามปริมาณงานและ
ขอกําหนดที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด  
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 112  ลําดับ
ที่ 272

(28) โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 27
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานที่เป็นหลุมเป็น
บอ  หมูที่  27  บานเขานอยสามัคคี ตั้งไว  99,800 บาท โดยลง
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ลูกรังถนนสายซอยจันทรทิพย, ซอยนายเสี่ยง, ซอยฝั่งคลอง, ซอย
เฉลิมพระเกียรติ, ซอยหลัง รร.เขานอย และซอยทางเรือ ปริมาณ
ลูกรังไมนอยกวา 450 ลูกบาศกเมตร พรอมเกลี่ยเรียบ  ตาม
ปริมาณงานและขอกําหนดที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด  
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 112 ลําดับที่ 273

(29) โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 28
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานที่เป็นหลุมเป็น
บอ  หมูที่  28  บานใหมหนองบัวทอง ตั้งไว  64,000  บาท โดย
ลงลูกรังถนนสายบานนายอนันต, สายนานายวิเชียร ออน
หลา และสายบานลุงพล ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 520 ลูกบาศก
เมตร พรอมเกลี่ยเรียบ  ตามปริมาณงานและขอกําหนดที่องคการ
บริหารสวนตําบลกําหนด  
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 113  ลําดับ
ที่  274
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2542

ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท
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พื่อเป็นคาใชจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใขตางๆ เชน ฆอน
 ตะปู  ไม อิฐ หิน ปูนซีเมนต ทราย ยางมะตอย ฯลฯ
เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันสําหรับเครื่องตัดหญา เครื่องเลื่อยยนต ฯลฯ
  
เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื่อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิส โปรแกรม หมึก
พิมพ ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร  
เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 14,371,085 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 107,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กบานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2
 หลัง ๆ ละ 5,000 บาท จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
เป็นไปตาม  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ตูเหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2
 หลัง ๆ ละ 5,000 บาท จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
เป็นไปตาม  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ครุภัณฑกอสราง

เครื่องตบดิน จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
 - ใชเครื่องยนตเบนซิน
 - น้ําหนักของเครื่องตบดินไมนอยกวา 80 กิโลกรัม
 - แรงบดอัดไมนอยกวา 5 ตัน
 - ความเร็วในการตบไมนอยกวา 5,000 ครั้งตอนาที
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ฉบับ
ธันวาคม  2564
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  228  ลําดับที่  14

ครุภัณฑสํารวจ

เทปวัดระยะ จํานวน 2,000 บาท

จัดซื้อเทปวัดระยะแบบไฟเบอรกลาส ขนาด 50 เมตร (165
 ฟุต) จํานวน 2 ชุดๆละ 1,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - เทปวัดทอดวยไฟเบอรกลาสอยางดี 26 เสน กวาง 12  มม.
 - พิมพสเกล 2 สี ทําใหอานคําไดงาย
 - พิมพลงทั้ง 2 ดานของสายวัด
 - โครงผลิตจากพลาสติก ABS ทนตอการใชงาน
 - ดามหมุนพับเก็บได
 - สเกลเป็นหนวยอังกฤษและเมตริก
จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ 
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ไมสตาฟฟ์ จํานวน 2,000 บาท

จัดซื้อไมสตาฟฟ์อลูมิเนียมแบชัก ความยาว 3 เมตร จํานวน 1 ชุด
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - ทําดวยไมอลูมิเนียมอยางดี
 - สามารถเลื่อนขึ้น-ลง ได
 - มีขีดสวนบางแบบหัวตั้ง เป็นรูปตัว E โดยแบงชองๆ ละ 1
 ซม. มีเลขกํากับทุก 10 ซม.
 - มีหลอดระดับฟองกลมและซองบรรจุไมสตาฟฟ์
 - มีปุ่มล็อคยืดขณะใชงาน
 - มีสีขีดแบงเป็นสีดําสลับแดง ทุก ๆ 1 เมตร บนพื้นสีขาว
 - มีโลหะหุมปลายรองรับดานลาง
จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบ 2
   (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ตั้งไวราคาชุด
ละ 30,000 บาท  จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 8 แกน
หลัก(8 core)  และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost)  โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.3 GHz จํานวน 1
 หนวย
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Lavel) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 8 MB
 -  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
  (1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
  (2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing  Unit  ที่สามารถ
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ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
หรือ
  (3)  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
 -  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 2 TB  หรือชนิด Solid  State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย
 - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
 - มีแป้นพิมพและเมาส
 - มีจอแสดงภาพมีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท
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จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED 
สี   จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
 - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น  Printer, Copier 
และ Scanner  ภายในเครื่องเดียวกัน
 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 20 หนาตอนาที (ppm)
 - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 20
 หนาตอนาที (ppm)
 - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และสี) ได
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอย
กวา 1,200x1,200 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
 - สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
 - สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Bese-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
 - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
 - สามารถใชใดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได
จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564

วันที่พิมพ : 11/8/2565  15:19:26 หนา : 134/158



เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา  ชนิด Network แบบ 2 จํานวน 15,000 บาท

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา  ชนิด Network 
แบบ 2 (38 หนา/นาที)  จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 15,000
 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 38 หนา
ตอนาที (ppm)
 - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
 - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/100 Bese-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
 - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
 - สามารถใชใดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได
จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 80 AV จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 1 เครื่อง ๆ
 ละ 2,500 บาท  มีโดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output)  ไมนอย
กวา 800 VA (480 Watts)
 - สามารถสํารองไฟฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่ 11 
บานโปรงเกตุ (กลุมสหกรณ-ลานมัน)

จํานวน 497,328 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บาน  หมูที่ 11 บานโปรงเกตุ (กลุมสหกรณ-ลานมัน)ขนาด
กวาง  5  เมตร ยาว 178  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 890 ตารางเมตร และลงไหลทางลูกรังขาง
ละ 0.30 เมตร   ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 66 ลําดับที่ 55

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่ 11 
บานโปรงเกตุ (ซอยสหกรณ -ลานมัน)

จํานวน 120,810 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บาน  หมูที่  11 บานโปรงเกตุ  ขนาดกวาง  4  เมตร ยาว 54
  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 216
 ตารางเมตร และลงไหลทางลูกรังขางละ 0.30 เมตร   ตามแบบที่
องคการบริหารสวนตําบลกําหนด
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 66 ลําดับที่ 55
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่ 12 
บานเขาสําพุง (สาย3 แยกไปหนา รร.บานคลองนางาม)

จํานวน 418,656 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บาน  หมูที่  12 บานเขาสําพุง (สาย3 แยกไปหนา รร.บานคลอง
นางาม)  ขนาดกวาง  5  เมตร ยาว 150  เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 750 ตารางเมตร และลง
ไหลทางลูกรังขางละ 0.30 เมตร   ตามแบบที่องคการบริหารสวน
ตําบลกําหนด
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  68  ลําดับที่  65

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่ 13 
บานหนองโสน (สายเนินสะเดา - หมูที่ 8 บานเขาดิน)

จํานวน 497,328 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บาน  หมูที่  13 บานหนองโสน (สายเนินสะเดา - หมูที่ 8 บานเขา
ดิน)  ขนาดกวาง  5  เมตร ยาว 178  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 890 ตารางเมตร และลงไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.30 เมตร   ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบล
กําหนด
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  70 ลําดับที่ 72
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่ 15 
บานคลองมิตรสัมพันธ (สายกลุมหนาวัดคลองมิตรสัมพันธ)

จํานวน 497,328 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บาน  หมูที่  15 บานคลองมิตรสัมพันธ (สายกลุมหนาวัดคลอง
มิตรสัมพันธ) ขนาดกวาง  5  เมตร ยาว 178  เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 890 ตารางเมตร และลง
ไหลทางลูกรังขางละ 0.30 เมตร   ตามแบบที่องคการบริหารสวน
ตําบลกําหนด
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  72 ลําดับที่ 82

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่ 16 
บานสองสีเจริญ (ซอยขาง รร.บานเขานอยสามัคคี-กลุมหนองใหญ)

จํานวน 496,945 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บาน  หมูที่  16 บานสองสีเจริญ (ซอยขาง รร.บานเขานอย
สามัคคี-กลุมหนองใหญ)  ขนาดกวาง  4  เมตร ยาว 220
  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 880
 ตารางเมตร และลงไหลทางลูกรังขางละ 0.30 เมตร   ตามแบบที่
องคการบริหารสวนตําบลกําหนด
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 75 ลําดับที่ 95
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่ 18 
บานซับประเสริฐ (สายไปหมอนสี่)

จํานวน 497,328 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บาน  หมูที่  18 บานทรัพยประเสริฐ (สายไปหมอนสี่)  ขนาด
กวาง  5  เมตร ยาว 178  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 890 ตารางเมตร และลงไหลทางลูกรังขาง
ละ 0.30 เมตร   ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 77 ลําดับที่ 110

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่ 2 
บานโคกขาวเหนียว (ซอยวัดป่าอนามัย)

จํานวน 496,945 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บาน  หมูที่ 2 บานโคกขาวเหนียว (ซอยวัดป่าอนามัย)  ขนาด
กวาง  4 เมตร ยาว 220  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 880 ตารางเมตร และลงไหลทางลูกรังขาง
ละ 0.30 เมตร   ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 59  ลําดับที่  15
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่ 20 
บานวังสีทอง (สายสี่แยกวัด-บานนายประกอบ)

จํานวน 497,328 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บาน  หมูที่  20 บานวังสีทอง (สายสี่แยกวัด-บานนาย
ประกอบ)  ขนาดกวาง  5  เมตร ยาว 178  เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 890 ตารางเมตร และลง
ไหลทางลูกรังขางละ 0.30 เมตร   ตามแบบที่องคการบริหารสวน
ตําบลกําหนด
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  77 ลําดับที่ 111

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่ 21 
บานใหมปากดง (ซอยบัวขาว)

จํานวน 496,945 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บาน  หมูที่  21 บานใหมปากดง (ซอยบัวขาว)  ขนาดกวาง  4
  เมตร ยาว 220  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 880 ตารางเมตร และลงไหลทางลูกรังขางละ 0.30
 เมตร   ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 79 ลําดับที่ 121
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่ 23 
บานทานา (กลุมเนินทอง)

จํานวน 418,656 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บาน  หมูที่  23 บานทานา (กลุมเนินทอง)  ขนาดกวาง  5
  เมตร ยาว 150  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 780 ตารางเมตร และลงไหลทางลูกรังขางละ 0.30
 เมตร   ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 81 ลําดับที่ 132

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่ 24 
บานลานไผ (สายลานไผ-สถานีสูบน้ํา)

จํานวน 497,328 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บาน  หมูที่  24 บานลานไผ (สายลานไผ-สถานีสูบน้ํา) ขนาด
กวาง  5  เมตร ยาว 178  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 890 ตารางเมตร และลงไหลทางลูกรังขาง
ละ 0.30 เมตร   ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 82 ลําดับที่ 135
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่ 25 
บานฝั่งคลอง (ซอยสหกรณ)

จํานวน 418,656 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บาน  หมูที่  25 บานฝั่งคลอง (ซอยสหกรณ)  ขนาดกวาง  5
  เมตร ยาว 150  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 750 ตารางเมตร และลงไหลทางลูกรังขางละ 0.30
 เมตร   ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 82 ลําดับที่ 136

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่ 26 
บานเนินมะกอก (สายเนินมะกอก-อุดมสุข)

จํานวน 497,328 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บาน  หมูที่  26 บานเนินมะกอก (สายเนินมะกอก-อุดมสุข) ขนาด
กวาง  5  เมตร ยาว 178  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 890 ตารางเมตร และลงไหลทางลูกรังขาง
ละ 0.30 เมตร   ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 83 ลําดับที่ 140
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่ 27 
บานเขานอยสามัคคี (ซอยแตงออน)

จํานวน 497,328 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บาน  หมูที่  27 บานเขานอยสามัคคี (ซอยแตงออน) ขนาด
กวาง  5  เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 890 ตารางเมตร และลงไหลทางลูกรังขาง
ละ 0.30 เมตร   ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  84 ลําดับที่ 148

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่ 3 
บานหนองกะทะ (กลุมหนองขา)

จํานวน 446,509 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บาน  หมูที่ 3 บานหนองกะทะ (กลุมหนองขา)  ขนาดกวาง  5
  เมตร ยาว 160  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 750 ตารางเมตร และลงไหลทางลูกรังขางละ 0.30
 เมตร   ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 59 ลําดับที่ 17
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่ 4 
บานคลองธรรมชาติ (กลุมนายสําเภาประจันบาล)

จํานวน 496,945 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บาน  หมูที่ 4 บานคลองธรรมชาติ (กลุมนายสําเภาประจัน
บาล)  ขนาดกวาง  4  เมตร ยาว 220  เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 880 ตารางเมตร และลง
ไหลทางลูกรังขางละ 0.30 เมตร   ตามแบบที่องคการบริหารสวน
ตําบลกําหนด
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 61 ลําดับที่ 26

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่ 5 
บานหนองหวา(ซอย ศพด.- ม.4)

จํานวน 497,328 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บาน  หมูที่ 5 บานหนองหวา(ซอย ศพด.- ม.4)  ขนาดกวาง  5
  เมตร ยาว 178  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 890 ตารางเมตร และลงไหลทางลูกรังขางละ 0.30
 เมตร   ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 62 ลําดับที่ 31
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่ 7 
บานซับมะนาว(สายซับมะนาว-เนินมะกอก)

จํานวน 496,945 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บาน  หมูที่ 7 บานซับมะนาว(สายซับมะนาว-เนินมะกอก)  ขนาด
กวาง  4  เมตร ยาว 220  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 880 ตารางเมตร และลงไหลทางลูกรังขาง
ละ 0.30 เมตร   ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 63 ลําดับที่ 35

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่ 8 
บานเขาดิน (สายทางขึ้นเขาดิน - ม.13)

จํานวน 497,328 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บาน  หมูที่ 8 บานเขาดิน (สายทางขึ้นเขาดิน - ม.13) ขนาด
กวาง  5  เมตร ยาว 178  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 890 ตารางเมตร และลงไหลทางลูกรังขาง
ละ 0.30 เมตร   ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 63 ลําดับที่ 39
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่ 9 
บานซับสมบูรณ (ซอยบูรพา)

จํานวน 496,945 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บาน  หมูที่ 9 บานซับสมบูรณ (ซอยบูรพา)  ขนาดกวาง  4
  เมตร ยาว 220  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 880 ตารางเมตร และลงไหลทางลูกรังขางละ 0.30
 เมตร   ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 64  ลําดับที่  43

โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามฝายน้ําลน หมูที่  4 
บานคลองธรรมชาติ

จํานวน 119,400 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามฝายน้ํา
ลน ขนาดกวาง 1.35 เมตร ยาว 30.00 เมตร ตามรูปแบบรายการ
ที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  126 ลําดับที่  66
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โครงการกอสรางหอกระจายขาวและติดตั้งเครื่องเสียงพรอมอุปกรณ  
 หมูที่ 23  บานทานา

จํานวน 94,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางหอกระจายขาวและติดตั้งเครื่องเสียงพรอม
อุปกรณ หมูที่ 23  บานทานา(ศาลา SML)ตามแบบและ
คุณลักษณะเฉพาะที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 99 ลําดับที่  241

โครงการกอสรางหอกระจายขาวและติดตั้งเครื่องเสียงพรอมอุปกรณ 
หมูที่ 8 บานเขาดิน

จํานวน 94,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางหอกระจายขาวและติดตั้งเครื่องเสียงพรอม
อุปกรณ หมูที่ 8 บานเขาดิน  (กลุมเนินประดู) ตามแบบและ
คุณลักษณะเฉพาะที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  98 ลําดับที่  235

โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค หมูที่ 17 บานคลองสําราญ จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางอาคารอเนกประสงค หมูที่ 17 บานคลอง
สําราญ ตามรูปแบบรายการที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  33 ลําดับที่ 6
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางระบบประปาหอถังสูง ขนาด 20 ลูกบาศกเมตร (รูป
ทรงถวยแชมเปญ) หมูที่  19 บานหนองแสง  (กลุมเนินงิ้ว)

จํานวน 498,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางระบบประปาหอถังสูง ขนาด 20 ลูกบาศก
เมตร (รูปทรงถวยแชมเปญ) พรอมติดตั้งระบบและวางทอสง
น้ํา หมูที่  19 บานหนองแสง  (กลุมเนินงิ้ว) ตามรูปแบบรายการที่
องคการบริหารสวนตําบลกําหนด
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  87   ลําดับ
ที่  168

โครงการกอสรางระบบประปาหอถังสูง ขนาด 20 ลูกบาศกเมตร (รูป
ทรงถวยแชมเปญ) หมูที่  28 บานใหมหนองบัวทอง

จํานวน 497,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางระบบประปาหอถังสูง ขนาด 20 ลูกบาศก
เมตร (รูปทรงถวยแชมเปญ) พรอมติดตั้งระบบและวางทอสง
น้ํา หมูที่  28 บานใหมหนองบัวทอง  ตามรูปแบบรายการที่
องคการบริหารสวนตําบลกําหนด
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  88  ลําดับ
ที่  173
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โครงการกอสรางระบบประปาหอถังสูง ขนาด 20 ลูกบาศกเมตร (รูป
ทรงถวยแชมเปญ) หมูที่  6 ธารนพเกา (กลุมนายฉลอม พิลารัตน)

จํานวน 497,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางระบบประปาหอถังสูง ขนาด 20 ลูกบาศก
เมตร (รูปทรงถวยแชมเปญ) พรอมติดตั้งระบบและวางทอสง
น้ํา หมูที่  6 ธารนพเกา (กลุมนายฉลอม พิลารัตน) ตามรูปแบบ
รายการที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  87  ลําดับ
ที่  165

โครงการขยายเขตประปาหมูบาน หมูที่ 16 บานสองสีเจริญ (กลุม
หนองใหญ)

จํานวน 26,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาขยายเขตประปาหมูบาน  โดยวางทอ พีวีซี ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว ยาว 300 เมตร ตามรูปแบบรายการที่
องคการบริหารสวนตําบลกําหนด
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 93 ลําดับที่  193
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โครงการขยายเขตประปาหมูบาน หมูที่ 16 บานสองสีเจริญ (ซอยวัด
ป่า)

จํานวน 17,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาขยายเขตประปาหมูบาน  โดยวางทอ พีวีซี ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว ยาว 200 เมตร ตามรูปแบบรายการที่
องคการบริหารสวนตําบลกําหนด
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 93 ลําดับที่  193

โครงการขยายเขตประปาหมูบาน หมูที่ 3 บานหนองกะทะ (กลุม
นายสุดใจ แสงแก)

จํานวน 86,940 บาท

เพื่อจายเป็นคาขยายเขตประปาหมูบาน  โดยวางทอ พีวีซี ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว ยาว 550 เมตร ตามรูปแบบรายการที่
องคการบริหารสวนตําบลกําหนด
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  91  ลําดับ
ที่  188
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หอกระจายขาวและเสียงตามสาย
ประจําหมูบาน

จํานวน 165,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษาระบบประปาหมู
บาน และเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมหอกระจายขาวและเสียง
ตามสายขององคการบริหารสวนตําบล 
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  100  ลําดับ
ที่  246

โครงการปรับเกรดถนนลูกรังภายในหมูบาน จํานวน 494,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการปรับเกรดถนนลูกรังภายในหมูบานโดยรถ
เกรดเดอรสําหรับเกรดถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 1 - หมู
ที่ 28  โดยมีพื้นที่ปรับเกรดไมนอยกวา  203,840 ตาราง
เมตร ตามปริมาณงานและขอกําหนดที่องคการบริหารสวนตําบล
กําหนด  
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2542
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 114 ลําดับ
ที่  278
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โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายหลัก จํานวน 311,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการปรับเกรดถนนลูกรังสายหลัก โดยมีพื้นที่
ปรับเกรดไมนอยกวา 127,300 ตารางเมตร ตามปริมาณงานและ
ขอกําหนดที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2542
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 114 ลําดับ
ที่  277

บํารุงรักษาไฟกระพริบพลังแสงอาทิตย (SoLar Cell) จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาไฟกระพริบพลังแสง
อาทิตย (SoLar Cell) เชนเปลี่ยนแบ็ตเตอรรี่ หลอดไฟ ฯลฯ  
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2542
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 45 ลําดับที่ 1

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคา
ได (คา K) 
เป็นไปตาม
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 2485 ลงวันที่ 27 ตุลาคม  2564
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  141 ลําดับที่  2
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 430,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการโครงการสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องคการบริหารสวน
ตําบลหนองหวา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566  เชน คาป้าย
โครงการ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาตอบ
แทนวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เป็นไปตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2564
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  33  ลําดับที่ 8

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

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟ้าบานลาน
ไผ   
เป็นไปตาม
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
งบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวัน
ที่  22  มีนาคม  2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 141 ลําดับที่  1
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุงและซอมแซมสถานีสูบน้ําดวยไฟฟ้าบานลานไผ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาสถานีสูบน้ําดวยไฟฟ้าบานลาน
ไผ เชน เครื่องสูบน้ํา ตูควบคุม คลองสงน้ํา หมอแปลงไฟฟ้า บาน
พักพนักงานสูบน้ํา ฯลฯ 
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2542
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  141   ลําดับที่  2

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 789,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประชารัฐรวมใจ คลองสวยน้ําใส ไรผักตบชวา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการประชารัฐรวมใจ คลองสวยน้ํา
ใส ไรผักตบชวา ประจําป 2566 เชน   คาป้ายโครงการ   คา
อาหารกลางวัน อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาเชาเครื่องเสียง คา
เชาเต็นท คาจางเหมารถเพื่อปรับพื้นที่ และคาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ
เป็นไปตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2564
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา  144  ลําดับที่ 4
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โครงการรักษน้ํา รักษป่า รักษาแผนดิน จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการรักษน้ํา  รักษป่า รักษาแผน
ดิน ประจําป 2566 เชน คาป้ายโครงการ คาจางเหมาประกอบ
อาหารกลางวัน อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาเชาเครื่องเสียง
พรอมเวที คาดอกไม คาเชาเต็นท และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เป็นไปตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2564
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 143 ลําดับที่ 2

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตาม โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ)   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566  เชน   คาป้าย
โครงการ  คาป้ายสําหรับติดรหัสประจําชนิดตนไม คาอาหารกลาง
วัน  อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เป็นไปตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2564
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม  2560
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน  2562
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 143  ลําดับที่ 1
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งบลงทุน รวม 679,800 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 679,800 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการขุดลอกคลอง หมูที่ 14 บานหนองคลา (กลุมบานนอย) จํานวน 265,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการขุดลอกคลอง หมูที่ 14 บานหนอง
คลา (กลุมบานนอย)   สภาพเดิมกวาง 12.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50
 เมตร ยาว 400 เมตร ขุดลอกใหมกวาง 14.00 เมตร ลึก 4.00
 เมตร ยาว 400 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา  6,500
  ลูกบากศเมตร  ตามแบบรูปรายการที่องคการบริหารสวนตําบล
กําหนด
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 129 ลําดับที่ 81

โครงการขุดลอกคลอง หมูที่ 22 บานเกตุจําปา  คลองโองแตก จํานวน 414,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการขุดลอกคลอง หมูที่ 22 บานเกตุ
จําปา  คลองโองแตก   สภาพเดิมกวาง 16.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 135 เมตร ขุดลอกใหมกวาง 16.00
 เมตร ลึก 4.00 เมตร ยาว135 เมตร และสภาพเดิมกวาง 12.00
 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร  ยาว 1,000 เมตร ขุดลอกใหม
กวาง 12.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร  หรือมี
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา  9,465 ลูกบากศเมตร  ตามแบบ
รูปรายการที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด
เป็นไปตาม
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2566-2570  หนา 131 ลําดับที่ 87
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