
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลพรมสวรรค

อําเภอโพนทอง   จังหวัดรอยเอ็ด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 9,369,980 บาท
งบกลาง รวม 9,369,980 บาท

งบกลาง รวม 9,369,980 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 114,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง
และอื่นๆที่เขาประเภทรายจายนี้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
และที่แกไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจาง
และอื่น ๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2561 
และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 6,891,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552
และที่แกไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 
6กรกฎาคม2564 เรื่อง การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคม
ใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 102 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,596,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 1430 
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม  2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและ
ทุพพลภาพโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม
แกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกัน
รายไดใหแกผูสูงอายุ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หนาที่ 102 ลําดับที่ 1 
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 1430 
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม  2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและ
ทุพพลภาพโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม
แกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกัน
รายไดใหแกผูสูงอายุ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที1่02 ลําดับที่ 3

เงินสํารองจาย จํานวน 290,980 บาท

1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณี
การป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอน
ของประชาชนเป็นสวนรวม
2) การป้องกันและแกไขปัญหาสถานการณฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5
3) การป้องกันและระงับโรคติดตอ เชนการป้องกันและระงับโรค
ติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด - 19) และการป้องกัน
ควบคุมโรคไขเลือดออก เป็นตน 
ฯลฯ
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รายจายตามขอผูกพัน

โครงการสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการดานสาธารณสุขในพื้นที่ 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลพรมสวรรค

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบ กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
พรมสวรรค อําเภอโพนทอง  จังหวัดรอยเอ็ด 
ประจําปีงบประมาณ 2565
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 
และที่แกไขเพิ่มเติม 
2) ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่พ.ศ.2561
3) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 74  ลําดับที่  9 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 325,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น (กบท.) 
1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2550 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
3) เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับ
ในงบประมาณรายจายประจําปี สมทบเขาเป็นกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการทองถิ่น พ.ศ.2563
4) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.5/ว6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
5) เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.5/ว31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,594,480 บาท

งบบุคลากร รวม 6,091,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,484,660 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,100 บาท

เพื่อจายเป็น  เงินคาตอบแทนรายเดือน
ใหแก นายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 อัตรา  
และ รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา  
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564  ถึงเดือนกันยายน 2565 

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,200 บาท

เพื่อจายเป็น เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง  ใหแก 
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1 อัตรา 
และ รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา
ตั้งแตเดือน ตุลาคม  2564 ถึงเดือนกันยายน 2565  

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,200 บาท

เพื่อจายเป็น  เงินคาตอบแทนพิเศษ  ใหแก  
นายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 อัตรา 
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
ตั้งแตเดือนตุลาคม  2564 ถึงเดือนกันยายน 2565

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน ใหแก 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน1อัตรา  
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564  ถึงเดือนกันยายน 2565    

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,799,760 บาท

เพื่อจายเป็น  เงินคาตอบแทน  แยกเป็น  ดังนี้ 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ตั้งแตเดือนตุลาคม  2564 ถึงเดือนกันยายน  2565  
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,606,820 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,135,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานใหแก  
พนักงานสวนตําบล ตําแหนงตางๆ ไดแก
ตําแหนง ปลัด อบต.
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) จํานวน 1 อัตรา  
ตําแหนง รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) จํานวน 1 อัตรา 
ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) จํานวน 1 อัตรา 
ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนง นิติกร จํานวน 1 อัตรา 
ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน  2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล
ที่ไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนงและมีสิทธิไดรับคาตอบแทน
เป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู 
คือตําแหนงปลัด อบต.(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง )
และเงินเพิ่มอื่นๆที่เขาประเภทรายจายนี้ 
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึง  เดือนกันยายน 2565     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ใหแก 
พนักงานสวนตําบลตําแหนงตาง ๆ  ไดแก
ตําแหนง  ปลัด อบต.
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) จํานวน 1 อัตรา   
ตําแหนง รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทองถิ่น  ระดับตน) จํานวน 1 อัตรา   
ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด  
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับตน) จํานวน 1 อัตรา      
ตั้งแตเดือนตุลาคม  2564 ถึงเดือนกันยายน  2565    
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 211,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจํา 
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา 
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565   

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 950,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง  แยกเป็น
พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงตาง ๆ ไดแก 
ตําแหนง ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนง  พนักงานขับรถ จํานวน 1อัตรา 
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1อัตรา
และพนักงานจางทั่วไป  ไดแก  
ตําแหนง คนงานทั่วไป  จํานวน 3 อัตรา 
ตําแหนง นักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา
ตั้งแตเดือนตุลาคม  2564  ถึงเดือนกันยายน  2565    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 57,500 บาท

เพื่อจายเป็น  เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแก  
พนักงานจางและเงินเพิ่มอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้  
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 

งบดําเนินงาน รวม 1,483,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 400,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 360,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเลือกตั้งของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คณะกรรมการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประธานกรรมการและ
กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่
ไดรับการแตงตั้งใหชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่ของ
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เป็นตน  ตามหลักเกณฑที่กําหนด
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คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงาน    
สวนตําบลและผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกขาราชการ
/พนักงาน/ลูกจางประจํา และผูมีสิทธิเบิกได  ตามระเบียบฯ  

ค่าใช้สอย รวม 706,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ คาจัดทําสิ่งพิมพ
ตางๆ คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ 
คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูลและคาจางเหมาบริการอื่น ๆ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานดานงานบันทึก
ขอมูล และงานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ

จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแมบานทําความสะอาดอาคารที่ทําการ  ภาย
ในบริเวณสํานักงาน  องคการบริหารสวนตําบลพรมสวรรค  และงาน
อื่นๆ 
ที่ไดรับมอบหมาย

จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมายามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ  
องคการบริหารสวนตําบลพรมสวรรค และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบ
หมาย

จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม  เชน คาธรรมเนียมศาล  
คาธรรมเนียมรังวัดที่ดิน และคาใชจายอื่นที่เขาประเภทรายจายนี้

จํานวน 5,000 บาท
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)
-คาใชจายในพิธีเปิดอาคารตาง ๆ
-คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
-คาใชจายในการประชุมราชการ เชน
ประชุมสภาทองถิ่น และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  และคาใชจายอื่นๆ
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของคณะผูบริหาร 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง สมาชิกสภา อบต.และ
ผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
และที่แกไขเพิ่มเติม
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
หนาที่ 113 ลําดับที่ 9 และลําดับที่ 10  
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คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งของทองถิ่น 
(กรณียุบสภา  กรณีแทนตําแหนงวาง และกรณีที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม) 
และการประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการใชขอมูล
ขาวสารแกประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และและที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 67
2) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นพ.ศ.2562 มาตรา 5
3) เป็นไปตามพระราชบัญญัตติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
4) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 5) เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
6) เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562 
7)เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง การซักซอม
แนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นคาใชจายในการ
ดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น 
8)เป็นไปตามหนังสํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ที่ ลต 
0014/7539ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การเตรียมการ
จัดทํางบประมาณประจําปี 2565 เพื่อเป็นคาใชจายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 112 ลําดับที่ 6
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนตางๆ ของคณะผูบริหาร 
พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง สมาชิกสภา อบต.
และผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น  พ.ศ.2557
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 113 
ลําดับที่ 9 และลําดับที่ 10  

โครงการพัฒนาองคความรูพรอมศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ผูบริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงานครู พนักงาน
จาง และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพรมสวรรค

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาองคความรู
พรอมศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผูบริหาร  
สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล  พนักงานครู   และ
พนักงานจางทุกคน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เชน 
คาป้าย คาจางเหมาประกอบอาหารและอาหารวาง คาสมนาคุณ
วิทยากร คายานพาหนะ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทาง ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แกไขเพิ่มเติม
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
หนาที่111ลําดับที3่ 
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โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผูบริหาร สมาชิก
สภา พนักงานสวนตําบล พนักงานครูและพนักงานจางทุกคน

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานสวนตําบล พนักงานครูและพนักงานจางทุกคน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เชน คาป้าย  คาจางเหมา
ประกอบอาหารและอาหารวาง คาสมนาคุณวิทยากร  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น  พ.ศ.2557
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)หนาที่ 111 
ลําดับที่ 2 

โครงการอบรมวินัยเพื่อความโปรงใสและการป้องกันการทุจริต ของ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล พนักงานครูและ
พนักงานจางทุกคน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อความโปรงใสและการป้องกันการทุจริต ของคณะผูบริหาร
สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล พนักงานครูและพนักงานจาง
ทุกคน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เชน คาป้าย คาจางเหมา
ประกอบอาหารและอาหารวางคาสมนาคุณวิทยากร  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557   
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
หนาที่111ลําดับที1่  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องถายเอกสาร 
รถยนต เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปรับอากาศและ
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ  
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ค่าวัสดุ รวม 191,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  แยกเป็น  วัสดุคงทน
เชน  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไมบรรทัดเหล็ก 
กรรไกร เกาอี้พลาสติก พระบรมฉายาลักษณ นาฬิกาตั้ง
หรือแขวน  ตูยาสามัญประจําบาน แผงกั้นแบบรื้อถอนได
(Partition) ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง  เชน กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ  
ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน
พวงมาลัย  พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม ฯลฯ 
(ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  แยกเป็น  วัสดุคงทน  
เชน ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า   เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า   มาตรสําหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า
สายไฟฟ้า   หลอดไฟฟ้า    หลอดไฟ   เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้าฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  
เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ 
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ  
(ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว แยกเป็นวัสดุคงทน 
เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด
แกวน้ํา ฯลฯ  วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  ผงซักฟอก สบู 
น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด  เขง มุง ฯลฯ      
(ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564) 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง แยกเป็น
วัสดุคงทน เชน ไขควงประแจ แมแรง  กุญแจปากตาย
กุญแจเลื่อน คีมล็อค  ล็อกเกียร  ล็อคคลัตช  ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก น็อตและสกรู
สายไมล  เพลา  ฟิลมกรองแสง ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล เชน เบาะรถยนต เครื่องยนต(อะไหล)
ชุดเกียรรถยนต  เบรก  ครัช  ฯลฯ  
(ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  แยกเป็น
วัสดุสิ้นเปลือง เชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล
น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเตา น้ํามันจารบี ฯลฯ  
(ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร แยกเป็น
วัสดุคงทน  เชน ขาตั้งกลอง  ขาตั้งเขียนภาพ กลองและ
ระวิงใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป ฯลฯ  วัสดุสิ้นเปลือง 
เชน พูกัน สี  กระดาษเขียนโปสเตอร  ฟิลม เมมโมรี่การด 
ฟิลมสไลด  ฯลฯ   
(ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร   แยกเป็น 
วัสดุคงทน เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล  
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  อุปกรณบันทึกขอมูล
(Diskette,Floppy Disk, Removable Disk,
Compact  Disc, Digital Video Disc,Flash Drive)
เทปบันทึกขอมูล  (ReelMagnetic  Tape,
Cassette Tape, Cartridge Tape)หัวพิมพหรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล
ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวย
ประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ  แผนกรองแสง  แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด
(Main Board) เมมโมรี่ซิป(Memor Chip)เชนRAMฯลฯ  
(ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564)   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 186,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
หรืออาคารสถานที่ในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล
พรมสวรรค และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

คาบริการโทรศัพท จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทที่ใชติดตอในราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลพรมสวรรค และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใชบริการและอื่นๆที่เขาประเภทรายจายนี้  

คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจัดสงไปรษณีย  คาธนาณัติ  
คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณียที่ใช
ในราชการองคการบริหารสวนตําบลพรมสวรรค  
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เชน 1)คาโทรภาพ (โทรสาร)  2)คาเทเลกซ
3)คาวิทยุสื่อสาร  4)คาวิทยุสื่อสารผานดาวเทียม
5)คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต
รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ 
และคาใชจายอื่นๆที่เขาประเภทรายจายนี้ 

      

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด ประจําปีงบประมาณ 2565 
ใหแก องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
และที่แกไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 71 ลําดับที่ 1  

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 572,100 บาท
งบบุคลากร รวม 553,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 553,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 329,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน ใหแก พนักงานสวนตําบล 
ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1อัตรา 
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 223,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ใหแก พนักงานจางตามภารกิจ
ตําแหนงผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน1อัตรา 
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

เพื่อจายเป็น คาเย็บหนังสือ คาเขาปกหนังสือ แผนพัฒนาทองถิ่น
ขอบัญญัติงบประมาณ และอื่นๆที่เขาประเภทรายจายนี้

จํานวน 5,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน   และคาใชจายอื่นๆ
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
และที่แกไขเพิ่มเติม
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
หนาที่ 113 ลําดับที่ 9 และลําดับที่ 10  

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนตางๆ ของ
พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง 
และผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
หนาที่ 113 ลําดับที่ 9 และลําดับที่ 10  
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งบลงทุน รวม 3,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อชั้นวางแฟ้มเหล็ก จํานวน 3,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชั้นวางแฟ้มเหล็ก  จํานวน  1  หลัง      
คุณสมบัติพื้นฐาน            
- ชั้นเก็บแฟ้ม 2 ชั้น  20 ชอง
- ขนาดไมนอยกวา 92 (กวาง) X 31(ลึก) X 94 (สูง) เซนติเมตร 
ครุภัณฑที่มีคุณลักษณะพิเศษ  นอกเหนือจาก
ราคามาตรฐานครุภัณฑ  จัดหาตามราคาทองตลาด    

งานบริหารงานคลัง รวม 2,220,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,975,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,975,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,111,100 บาท

เพื่อจายเป็น  เงินเดือนพนักงาน ใหแก พนักงานสวนตําบล  
ตําแหนงตางๆ ไดแก ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง  ระดับตน)จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได  จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564  ถึงเดือนกันยายน 2565   

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นประจําตําแหนง ใหแก ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง  ระดับตน) จํานวน 1 อัตรา       
ตั้งแตเดือนตุลาคม  2564 ถึงเดือนกันยายน  2565
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 783,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ใหแก พนักงานจางตามภารกิจ
ตําแหนงตาง ๆ ไดแก ตําแหนงผูชวยเจาพนักงาน
การเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได  จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ  จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่การคลัง จํานวน 1 อัตรา  และ
พนักงานจางทั่วไป ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 1อัตรา
ตั้งแตเดือนตุลาคม  2564  ถึงเดือนกันยายน  2565    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 38,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
และเงินเพิ่มอื่นๆที่เขาประเภทรายจายนี้ 
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565   

งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 114,400 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งใหมีหนาที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
-ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85  
เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ ลงวันที่ 6กันยายน2561
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 14,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
และผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ 
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ค่าใช้สอย รวม 32,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร  คาจางจัดทําสิ่งพิมพตาง ๆ 
เขาปกหนังสือ  คาจางเหมาบริการอื่นที่เขาประเภทรายจายนี้

จํานวน 2,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน   และคาใชจายอื่นๆ
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
และที่แกไขเพิ่มเติม
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
หนาที่ 113 ลําดับที่ 9 และลําดับที่ 10  

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนตางๆของพนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง และผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
หนาที่ 113 ลําดับที่ 9 และลําดับที่ 10  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องพิมพดีด 
เครื่องถายเอกสาร รถยนต เครื่องคอมพิวเตอร  
เครื่องปรับอากาศและคาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ  

ค่าวัสดุ รวม 63,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 43,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  แยกเป็น  วัสดุคงทน
เชน  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ
น้ํายาลบคําผิด ฯลฯ 
(ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  แยกเป็น วัสดุคงทน 
เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล  วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  
อุปกรณบันทึกขอมูล(Diskette,Floppy Disk, Removable 
Disk,Compact Disc,Digital Video Disc, Flash Drive)
เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic  Tape,Cassette Tape, 
Cartridge Tape)หัวพิมพหรือแถบพิมพ  สําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  
กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิลฯลฯ  วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ แผนกรองแสง
แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด
(Main Board) เมมโมรี่ซิป(Memor Chip)เชนRAMฯลฯ
(ตามหนังสือที่ มท0808.2/ว1095ลงวันที2่8พฤษภาคม2564)   
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจัดสงไปรษณีย  คาธนาณัติ  
คาดวงตราไปรษณียากร  คาธรรมเนียมการ
โอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)คาเชาตูไปรษณีย
ที่ใชในราชการองคการบริหารสวนตําบลพรมสวรรค  

งบลงทุน รวม 25,200 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,200 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 
สําหรับงานประมวลผล   จํานวน  1  เครื่อง  
คุณสมบัติพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU)ไมนอยกวา 4 แกนหลัก
(4 core)จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่งหรือดีกวา ดังนี้
   1)ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level)เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4MB ตองมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา  2.3 GHz  
และมีหนวยประมวลผลดานกราฟิก(Graphics Processing Unit)
ไมนอยกวา 10แกน หรือ
   2)ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ  Cache Memory รวมใน
ระดับ(Level)เดียวกัน ขนาดไมกวานอย 6MB 
ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 
1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณี
ที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง 
      - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4  หรือดีกวา  
ขนาดไมนอยกวา 8 GB
      - มีหนวยจัดเก็บขอมูลชนิดSATAหรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1TB หรือชนิด Solid State Driveขนาดความจุ
ไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1หนวย
      - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 
Pixel  และมีขนาดไมนอยกวา  12  นิ้ว
      - มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
ไมนอยกวา  3  ชอง
      - มีชองเชื่อมตอแบบ  HDMI  หรือ VGA จํานวน
ไมนอยกวา 1  ชอง
      - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-Tหรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1ชอง
      - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi(IEEE 802.11b, g,
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n, ac) และ Bluetooth  
 - เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  หนาที่ 6 ลําดับที่ 12  

จัดซื้อสแกนเนอร  สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จํานวน 3,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป
จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 4,800x4,800 dpi
-สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4
-มีชองเชื่อมตอ (Interfce)USB 2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  หนาที่ 20 ลําดับที่ 55

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 702,900 บาท

งบบุคลากร รวม 526,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 526,100 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 236,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน ใหแก พนักงานสวนตําบล  ตําแหนง 
เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา  
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน  2565  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 277,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง   
แยกเป็นพนักงานจางตามภารกิจ  ไดแก ตําแหนง 
ผูชวยเจาหนาที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา 
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565     
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็น  เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแก  
พนักงานจางและเงินเพิ่มอื่นๆที่เขาประเภทรายจายนี้
ตั้งแตเดือนตุลาคม  2564  ถึงเดือนกันยายน  2565   

งบดําเนินงาน รวม 147,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 68,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 58,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและผูมีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ค่าใช้สอย รวม 52,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประกัน  คาจางเหมาบริการ  คาโฆษณาและเผย
แพร
คาจางจัดทําสิ่งตาง ๆ  เขาปกหนังสือ  คารับวารสาร  และสื่อสิ่ง
พิมพ  
คาอัดรูปและคาใชจายอื่นที่เขาประเภทรายจายนี้

จํานวน 2,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะคา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน   และคาใชจายอื่นๆใน
การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ พนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
และที่แกไขเพิ่มเติม
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
หนาที่ 113 ลําดับที่ 9 และลําดับที่ 10  

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
หนาที่ 113 ลําดับที่ 9 และลําดับที่ 10  
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โครงการบําบัดฟนฟูผูเสพยาเสพติดในระบบสมัครใจ จํานวน 32,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการบําบัดฟนฟูผูเสพยาเสพติด
ในระบบสมัครใจ  ประจําปีงบประมาณ 2565 เชน คาลงทะเบียน
ผูเขารวมโครงการฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่มท 0816.2/ว/2169 ลว 16 ตุลาคม 2560 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่มท 0808.2/ว/ว11975 - 12050 ลว 24 ตุลาคม 2560 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่มท.0816.5/ว2726  ลว 8 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขับเคลื่อน
การสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)
หนาที่109ลําดับที1่5 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน
เครื่องพิมพดีด เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปรับอากาศ 
ชุดวิทยุแมขายศูนย และคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ

ค่าวัสดุ รวม 26,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  แยกเป็น  วัสดุคงทน
เชน  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น้ํายาลบคําผิด ฯลฯ 
(ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  แยกเป็น  วัสดุคงทน
เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน  หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า ฯลฯ  วัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า 
สายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  
เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ 
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ  (ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง แยกเป็น 
วัสดุคงทน เชน ไขควง  ประแจ แมแรง  กุญแจปากตาย  
กุญแจเลื่อน คีมล็อค  ล็อกเกียร  ล็อคคลัตช  ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  ยางรถยนต น้ํามันเบรก  น็อตและสกรู
สายไมล  เพลา  ฟิลมกรองแสง ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล เชน เบาะรถยนต ครื่องยนต(อะไหล) 
ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช ฯลฯ (ตามหนังสือที่ มท 0808.2
/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร แยกเป็นวัสดุคงทน
เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิลม
ภาพยนตร เครื่องกรอเทป ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี 
กระดาษเขียนโปสเตอร  ฟิลม เมมโมรี่การด  ฟิลมสไลด  ฯลฯ 
(ตามหนังสือที่ มท0808.2/ว1095ลงวันที2่8พฤษภาคม2564)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร แยกเป็น วัสดุคงทน
เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล  วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  อุปกรณ
บันทึกขอมูล(Diskette,Floppy Disk, Removable Disk,
Compact  Disc,  Digital  Video  Disc, Flash  Drive)
เทปบันทึกขอมูล  (ReelMagnetic  Tape,Cassette Tape,
Cartridge Tape)หัวพิมพหรือแถบพิมพ  สําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร
กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิลฯลฯ  วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ  แผนกรองแสง
แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด
(Main Board) เมมโมรี่ซิป(Memor Chip)เชนRAMฯลฯ
(ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที2่8พฤษภาคม2564)   

งบลงทุน รวม 29,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 
สําหรับงานประมวลผล   จํานวน  1  เครื่อง  
คุณสมบัติพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU)ไมนอยกวา 4 แกนหลัก(4 core)
จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่งหรือดีกวา 
ดังนี้
   1)ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level)เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา  2.3 GHz  และมีหนวย
ประมวลผลดานกราฟิก(Graphics Processing Unit)
ไมนอยกวา 10แกน หรือ
   2)ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ  Cache Memory รวมใน
ระดับ(Level)เดียวกัน ขนาดไมกวานอย 6MB ตองมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง 
      - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4  หรือดีกวา  
ขนาดไมนอยกวา 8 GB
      - มีหนวยจัดเก็บขอมูลชนิดSATAหรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1TB หรือชนิด Solid State Driveขนาดความจุ
ไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1หนวย
      - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 
Pixel  และมีขนาดไมนอยกวา  12  นิ้ว
      - มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
ไมนอยกวา  3  ชอง
      - มีชองเชื่อมตอแบบ  HDMI  หรือ VGA จํานวน
ไมนอยกวา 1  ชอง
      - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-Tหรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1ชอง
      - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi(IEEE 802.11b, g,
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n, ac) และ Bluetooth  
 - เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  หนาที่ 6 ลําดับที่ 12  
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จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink Tank Printer)
จํานวน 1  เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน
-เป็นอุปกรณที่สามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และ
Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
-เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 
27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา
15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
-สามารถสแกนเอกสาร A4 (ขาวดํา-สี)ได
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอย 1,200x600
หรือ 600x1,200 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Ato Document Feed)
-สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
-สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
-สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interfce) 
แบบ 10/100 Base –T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
หรือสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE  
802.11b,g,n)ได
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
-สามารถใชไดกับ A4 , Letter,Legal และ Custom
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  หนาที่ 18 ลําดับที่ 50
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 288,000 บาท
งบบุคลากร รวม 240,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 240,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ใหแก พนักงานจางทั่วไป  
ตําแหนง  พนักงานดับเพลิง  จํานวน 2 อัตรา
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงานจาง
และเงินเพิ่มอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564  ถึง เดือนกันยายน  2565 

งบดําเนินงาน รวม 48,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมซอมแผนดับเพลิงและระงับอัคคีภัย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมซอมแผนดับเพลิงและ
ระงับอัคคีภัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เชน คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มคาอุปกรณการ
ฝึก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หนาที่ 108  ลําดับที่ 11 
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โครงการใหความชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนหรือไม
สามารถชวยเหลือตนเองไดในการดํารงชีพ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการใหความชวยเหลือ
ประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนหรือไมสามารถชวยเหลือตนเอง
ไดในการดํารงชีพ เชน  
-  คาใชจายใหความชวยเหลือประชาชนดานสาธารณภัย  
- เป็นไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หนาที่71 ลําดับ2

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง วัสดุคงทน เชน 
วาลวน้ําดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับเพลิง  ทอสายสงน้ํา  
สายดับเพลิง อุปกรณดับไฟป่า เชน สายฉีด,ถัง,
ไมตบไฟ) ฯลฯ เป็นวัสดุสิ้นเปลือง เชน ถังดับเพลิง
ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ   
(ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,266,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,124,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,124,900 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,348,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงาน ใหแก  
พนักงานสวนตําบล ตําแหนงตางๆไดแก 
ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา จํานวน1อัตรา 
(นักบริหารงานการศึกษา  ระดับตน)  
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนง ครู  คศ.2 จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนง ครู  คศ.1 จํานวน 1 อัตรา
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึง  เดือนกันยายน 2565 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ใหแกพนักงาน
สวนตําบล ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานศึกษา  ระดับตน)  จํานวน 1 อัตรา            
ตั้งแตเดือน  ตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565     

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ 
ใหแก ตําแหนง ครู คศ.2 จํานวน 1 อัตรา
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 682,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ใหแก 
พนักงานจางตามภารกิจ ไดแก
ตําแหนง ผูดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา
ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจายเป็น เงินคาครองชีพชั่วคราว ใหแก
พนักงานจางตามภารกิจ ไดแก
ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ  จํานวน 1อัตรา
และเงินเพิ่มอื่นๆที่เขาประเภทรายจายนี้
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565

งบดําเนินงาน รวม 128,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
และผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร  คาจางจัดทําสิ่งพิมพตาง ๆ  
เขาปกหนังสือ และคาจางเหมาบริการอื่นที่เขาประเภทรายจายนี้

จํานวน 5,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน   และคาใชจายอื่นๆ
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
และที่แกไขเพิ่มเติม
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
หนาที่ 113 ลําดับที่ 9 และลําดับที่ 10  

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงานสวนตําบล
พนักงานจาง และผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น  พ.ศ.2557
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
หนาที่ 113 ลําดับที่ 9 และลําดับที่ 10  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน
เครื่องพิมพดีด เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องปรับอากาศฯลฯ  และคาบํารุงรักษาหรือ 
คาซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ
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ค่าวัสดุ รวม 63,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  แยกเป็น วัสดุคงทน
เชน  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก ฯลฯ  
วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น้ํายาลบคําผิด ฯลฯ (ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร แยกเป็น
วัสดุคงทน  เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและ
ระวิงใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป ฯลฯ  
วัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร 
ฟิลม เมมโมรี่การด  ฟิลมสไลด  ฯลฯ  (ตามหนังสือ
ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร แยกเป็น วัสดุคงทน
เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล  วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  
อุปกรณบันทึกขอมูล(Diskette,Floppy Disk, 
Removable Disk,Compact  Disc,  Digital  Video  Disc,
 Flash  Drive)เทปบันทึกขอมูล  (ReelMagnetic  Tape,
Cassette Tape,  Cartridge Tape)หัวพิมพหรือแถบพิมพ  
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิลฯลฯ        
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล 
ฮารดดิสกไดรฟ  แผนกรองแสง  แผงแป้นอักขระ หรือ
แป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด(Main Board) 
เมมโมรี่ซิป(Memor Chip)เชนRAMฯลฯ                              
(ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564)   
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งบลงทุน รวม 13,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน 
จํานวน2ตัว                          
คุณสมบัติพื้นฐาน            
-  เกาอี้  มีลอหมุน  มีพนักพิง  มีที่พักแขน และ
สามารถปรับเลื่อน ความสูง – ต่ํา ได
ครุภัณฑที่มีคุณลักษณะพิเศษ นอกเหนือจากราคา
มาตรฐานครุภัณฑ จัดหาตามราคาทองตลาด

จัดซื้อชั้นวางแฟ้มเหล็ก จํานวน 3,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชั้นวางแฟ้มเหล็ก  จํานวน  1  หลัง      
คุณสมบัติพื้นฐาน            
- ชั้นเก็บแฟ้ม 2 ชั้น  20 ชอง
- ขนาดไมนอยกวา 92 (กวาง) X 31(ลึก) X 94 (สูง) เซนติเมตร
ครุภัณฑที่มีคุณลักษณะพิเศษ  นอกเหนือจากราคา
มาตรฐานครุภัณฑ  จัดหาตามราคาทองตลาด    

จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 5,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน 
จํานวน 1 ตัว                          
คุณสมบัติพื้นฐาน
-  โตะขนาด (กวาง X ยาว X สูง)  80 X 120 X 65 ซม.
-  มีชองสําหรับใสเอกสาร  2  ดาน  เหมาะสําหรับใชเก็บเอกสาร
ครุภัณฑที่มีคุณลักษณะพิเศษ  นอกเหนือจากราคา
มาตรฐานครุภัณฑ  จัดหาตามราคาทองตลาด

วันที่พิมพ : 27/8/2564  14:50:30 หนา : 41/80



งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,973,515 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,230,515 บาท

ค่าใช้สอย รวม 349,015 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
ประจําปีงบประมาณ 2565 เชน คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการ
จัดกิจกรรมวันเด็ก คาจางเหมาเครื่องเสียงพรอมเวที คาป้าย
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565)หนาที่ 66ลําดับที1่2 
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.ตําบลพรม
สวรรค)

จํานวน 150,460 บาท

แยกเป็น
- คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 2-5 ปี)  อัตรามื้อละ  21 บาท
ตอคน  จํานวน 245 วัน  
 - คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)   
เพื่อจายเป็นจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(รายหัว) สําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 2-5 ปี) ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อัตราคนละ  1,700 บาท/ปี
- คาหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) 
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อัตราคนละ  200  บาท/ปี    
- คาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) 
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อัตราคนละ  200 บาท/ปี   
- คาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี)
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อัตราคนละ  300  บาท/ปี  
- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) 
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   อัตราคนละ  430  บาท/ปี  
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.บานหนอง
หิ่งหาย)

จํานวน 183,555 บาท

แยกเป็น
- คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 2-5 ปี) อัตรามื้อละ  21 บาทตอคน
จํานวน 245 วัน  
- คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  
เพื่อจายเป็นจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว) สําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 2-5 ปี) ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอัตราคนละ  1,700 บาท/ปี
- คาหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) 
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ  200  บาท/ปี  
- คาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) 
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อัตราคนละ  200 บาท/ปี   
- คาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) 
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อัตราคนละ  300  บาท/ปี  
- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี)
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อัตราคนละ  430  บาท/ปี  
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ค่าวัสดุ รวม 881,500 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 881,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม ( นม ) ใหแกนักเรียน
ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลพรมสวรรคอัตรา คนละ7.37บาท จํานวน260วัน 
จํานวน 4 แหง ไดแก โรงเรียนบานนาศรีนวล,
โรงเรียนบานนาสีใส,โรงเรียนบานพรมสวรรค,
โรงเรียนบานหนองหิ่งหาย  และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลพรมสวรรค  
อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน จํานวน 2 แหง 
ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพรมสวรรค  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองหิ่งหาย 

งบเงินอุดหนุน รวม 1,743,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,743,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนกิจการอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนบานนาศรีนวล
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นใชจายสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนอนุบาล –
ประถมชั้นปีที่ 6 อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน  จํานวน 200 วัน   

อุดหนุนกิจการอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนบานนาสีใส
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จํานวน 621,600 บาท

เพื่อจายเป็นใชจายสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนอนุบาล – 
ประถมชั้นปีที่ 6 อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน  จํานวน 200 วัน  

อุดหนุนกิจการอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนบานพรมสวรรค
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จํานวน 457,800 บาท

เพื่อจายเป็นใชจายสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนอนุบาล –
ประถมชั้นปีที่ 6 อัตรามื้อละ 21  บาทตอคน จํานวน  200 วัน  
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อุดหนุนกิจการอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนบานหนองหิ่งหาย
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จํานวน 453,600 บาท

เพื่อจายเป็นใชจายสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนอนุบาล –
ประถมชั้นปีที่ 6 อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน  จํานวน  200 วัน  

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,064,425 บาท

งบดําเนินงาน รวม 821,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลา
ที่เสียไป ใหแกอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น  ผูปฏิบัติหนาที่ในการ
ดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการเบิก
คาใชจาย พ.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 601,800 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉิน เพื่อปฏิบัติงาน EMS
และกูชีพกูภัย

จํานวน 334,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉิน 
เพื่อปฏิบัติงาน EMS และกูชีพกูภัย

จางเหมาพนักงานขับรถกูชีพ 2 คน เพื่อปฏิบัติหนาที่ขับรถ EMS 
และกูชีพกูภัย

จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาพนักงานขับรถกูชีพ 2 คน
เพื่อปฏิบัติหนาที่ขับรถ EMS และกูชีพกูภัย
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเพิ่มศักยภาพ  อสม.  ผูแทนภาคประชาชน และผูนําชุมชน
ในการควบคุมและป้องกันโรค

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใชจายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของคณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล
พนักงานจางสมาชิกสภา อบต.และผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
และที่แกไขเพิ่มเติม
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
หนาที่ 74  ลําดับที่ 10 

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้า จุฬาภร
ณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย 
ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เชน 
จัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบาอุปกรณในการฉีดวัคซีน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ 
มท 0810.5/ว2072  ลว 5 กรกฎาคม 2561เรื่องซักซอม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนาที7่5ลําดับที1่5  
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โครงการใหความชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนหรือไม
สามารถชวยเหลือตนเองไดในการดํารงชีพ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการใหความชวยเหลือ
ประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนหรือไมสามารถชวยเหลือตนเอง
ไดในการดํารงชีพ เชน  
-  คาใชจายใหความชวยเหลือประชาชน   ดานการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอ 
- เป็นไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หนาที่71 ลําดับ2

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย แยกเป็น
วัสดุคงทน เชน เครื่องมือวัดอุณภูมิ (ปรอทวัดไข) ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เชน สําลีและผาพันแผล ยาและเวชภัณฑ
แอลกอฮอล  เคมีภัณฑ น้ํายาตาง ๆ ถุงมือ ทรายอะเบท
น้ํายาพนหมอกควันกําจัดยุง คลอรีน  สารสม หนากากอนามัย
ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใชครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ(ตามหนังสือ
ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564)
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งบลงทุน รวม 24,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ  ระบบ VHF/FM  
ชนิดมือถือ 5 วัตต จํานวน 2 เครื่อง
คุณลักษะพื้นฐาน 
1) ขนาดกําลังสง 5 วัตต
    ประกอบดวย : ตัวเครื่อง แทนชารท แบตเตอรี่ 1 กอน
เสายาง เหล็กพับ
หมายเหตุ ยานความถี่สําหรับหนวยงานราชการ
VHF 136-174 mHz
-เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ 
ฉบับเดือน ธันวาคม 2563

งบเงินอุดหนุน รวม 218,625 บาท
เงินอุดหนุน รวม 218,625 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติย
ราชนารี   หมูที่ 1

จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนโครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี หมูที่ 1ใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 78 ลําดับที่ 20

วันที่พิมพ : 27/8/2564  14:50:30 หนา : 49/80



โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติย
ราชนารี   หมูที่ 10

จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนโครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ  เจาฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี หมูที่ 10 ใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 10
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 98 ลําดับที่ 62

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติย
ราชนารี   หมูที่ 11

จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนโครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารีหมูที่ 11 ใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 11
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
หนาที่  8  ลําดับที่ 3

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติย
ราชนารี   หมูที่ 2

จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนโครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารีหมูที่ 2 ใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที2่
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่6
หนาที่ 6  ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ : 27/8/2564  14:50:30 หนา : 50/80



โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติย
ราชนารี   หมูที่ 3

จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนโครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี หมูที่3 ใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที3่
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่6
หนาที่ 7 ฉบับที่ 2

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติย
ราชนารี   หมูที่ 4

จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนโครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารีหมูที่4 ใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที4่
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 85 ลําดับที3่5

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติย
ราชนารี   หมูที่ 6

จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนโครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารีหมูที่ 6 ใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที6่
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนาที9่0 ลําดับที4่5

วันที่พิมพ : 27/8/2564  14:50:30 หนา : 51/80



โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติย
ราชนารี   หมูที่ 9

จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนโครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารีหมูที่ 9 ใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที9่
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนาที9่4 ลําดับที5่4

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี หมูที่ 8

จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนโครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ  อัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารีหมูที่ 8 ใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 8
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนาที9่2 ลําดับที5่0

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติย
ราชนารี  หมูที่ 5

จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนโครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารีหมูที่ 5 ใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 5
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนาที8่7 ลําดับที3่9

วันที่พิมพ : 27/8/2564  14:50:30 หนา : 52/80



โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี หมูที่ 7

จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนโครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่  ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารีหมูที่ 7 ใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 7
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนาที9่0 ลําดับที4่6

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม 
หมูที่ 2

จํานวน 5,875 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่2 ใหแก
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 2
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที8่0 ลําดับที2่5

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม 
หมูที่ 8

จํานวน 5,875 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 8 ใหแก
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 8
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนาที9่4 ลําดับที5่3

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม 
หมูที่ 9

จํานวน 5,875 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 9 ใหแก
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 9
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที9่5 ลําดับที5่6

วันที่พิมพ : 27/8/2564  14:50:30 หนา : 53/80



โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม
หมูที่ 1

จํานวน 5,875 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่1 ใหแก 
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
หนาที่  8  ลําดับที่ 4

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม
หมูที่ 10

จํานวน 5,875 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่10 ใหแก 
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 10
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 98 ลําดับที่ 61

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม
หมูที่ 11

จํานวน 5,875 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 11 ใหแก
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 11
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนาที1่00 ลําดับที6่6

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม
หมูที่ 3

จํานวน 5,875 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 3 ใหแก
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที8่3 ลําดับที3่0
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม
หมูที่ 4

จํานวน 5,875 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่4 ใหแก
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 4
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที8่5 ลําดับที3่4

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม
หมูที่ 5

จํานวน 5,875 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่5 ใหแก
คณะกรรมการหมูบาน  หมูที่ 5
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
หนาที่  9 ลําดับที่ 5

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม
หมูที่ 6

จํานวน 5,875 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่6  ใหแก  
คณะกรรมการหมูบาน  หมูที่ 6
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
หนาที่ 9 ลําดับที่ 6

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม
หมูที่ 7

จํานวน 5,875 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่7  ใหแก
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 7
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
หนาที่ 10  ลําดับที่ 7
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โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 10 จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค หมูที1่0ใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที1่0
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 96ลําดับที5่8

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 11 จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค หมูที่ 11 ใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 11
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
หนาที่ 12 ลําดับที่ 11

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 2 จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนโครงการอบรมหมอหมูบาน
ในพระราชประสงค หมูที่ 2 ใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 2
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 80 ลําดับที่ 24

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 3 จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนโครงการอบรมหมอหมูบาน
ในพระราชประสงค หมูที่3 ใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที3่
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที8่2 ลําดับที2่8

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 4 จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค หมูที่ 4 ใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 4
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
หนาที่  10 ลําดับที่ 8

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 5 จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค หมูที่ 5 ใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 5
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที8่6 ลําดับที3่6
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โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 6 จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนโครงการอบรมหมอหมูบาน
ในพระราชประสงค หมูที่6 ใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที6่
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที8่8 ลําดับที4่1

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 7 จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนโครงการอบรมหมอหมูบาน
ในพระราชประสงค หมูที่7 ใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที7่ 
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 91ลําดับที4่8

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 8 จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนโครงการอบรมหมอหมูบาน
ในพระราชประสงค หมูที่ 8 ใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 8
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
หนาที่  11 ลําดับที่ 9

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 9 จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนโครงการอบรมหมอหมูบาน
ในพระราชประสงค หมูที่ 9 ใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 9
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
หนาที่ 11  ลําดับที่ 10

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่1 จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนโครงการอบรมหมอหมูบาน
ในพระราชประสงค หมูที่1 ใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที1่ 
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที7่6 ลําดับที1่7
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 858,500 บาท

งบบุคลากร รวม 831,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 831,500 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 669,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงาน ใหแกพนักงานสวนตําบล 
ตําแหนงตางๆ ไดแก ตําแหนง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับตน) จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน  จํานวน 1 อัตรา
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ใหแก  พนักงาน
สวนตําบล  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน) จํานวน 1อัตรา
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ใหแก พนักงานจางทั่วไป
ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
และเงินเพิ่มอื่นๆที่เขาประเภทรายจายนี้
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน2565 
 

งบดําเนินงาน รวม 27,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 12,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร  คาจางจัดทําสิ่งพิมพตาง ๆ  
เขาปกหนังสือ  และคาจางเหมาบริการอื่นที่เขาประเภทรายจายนี้

จํานวน 2,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน   และคาใชจายอื่นๆ
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
และที่แกไขเพิ่มเติม 
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 113 
ลําดับที่ 9 และลําดับที่ 10  

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจางและผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
หนาที่ 113 ลําดับที่ 9 และลําดับที่ 10  

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  แยกเป็น  วัสดุคงทน
เชน  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ
น้ํายาลบคําผิด ฯลฯ (ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร แยกเป็น
วัสดุคงทน  เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและ
ระวิงใสฟิลมภาพยนตร   เครื่องกรอเทป   ฯลฯ  
วัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี  กระดาษเขียนโปสเตอร   
ฟิลม เมมโมรี่การด  ฟิลมสไลด  ฯลฯ   (ตามหนังสือที่ 
มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  แยกเป็น 
วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล วัสดุสิ้นเปลือง
เชน  อุปกรณบันทึกขอมูล(Diskette,Floppy Disk, 
Removable Disk,Compact  Disc,  Digital  Video  Disc, 
Flash  Drive)เทปบันทึกขอมูล  (ReelMagnetic  Tape,
Cassette Tape,  Cartridge Tape)หัวพิมพหรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิลฯลฯ        
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล 
ฮารดดิสกไดรฟ  แผนกรองแสง  แผงแป้นอักขระ หรือ
แป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด(Main Board) 
เมมโมรี่ซิป(Memor Chip)เชนRAMฯลฯ                              
(ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564)   
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุตําบลพรมสวรรค จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุตําบลพรมสวรรค เชน คาป้าย คาจางเหมา
ประกอบอาหาร คาเวที เครื่องเสียง พรอมประดับตกแตง 
คารางวัลประกวดผูสูงอายุสุขภาพดี ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาของอปท.พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนาที่104 ลําดับที1่1 

โครงการใหความชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนหรือไม
สามารถชวยเหลือตนเองไดในการดํารงชีพ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการใหความชวยเหลือ
ประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนหรือไมสามารถชวยเหลือ
ตนเองไดในการดํารงชีพ เชน  
-  คาใชจายใหความชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
- เป็นไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และที่
แกไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หนาที่71 ลําดับ2
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,558,800 บาท

งบบุคลากร รวม 1,383,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,383,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 648,900 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเดือนพนักงาน ใหแกพนักงานสวนตําบล
ตําแหนงตางๆ ไดแก ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง ระดับตน)จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนง นายชางไฟฟ้า  จํานวน 1 อัตรา
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ใหแก พนักงานสวนตําบล 
ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง ระดับตน)จํานวน 1 อัตรา
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 666,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ใหแก 
พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงตาง ๆ ไดแก
ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนง ผูชวยชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนง ผูชวยชางสํารวจ จํานวน 1 อัตรา
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 25,900 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว   
ใหแกพนักงานจางและเงินเพิ่มอื่นๆที่เขาประเภทรายจายนี้
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 
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งบดําเนินงาน รวม 175,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,200 บาท
คาเชาบาน จํานวน 55,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก
พนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม เชน
คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมรังวัดที่ดิน
และคาใชจายอื่นที่เขาประเภทรายจายนี้

จํานวน 5,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน   และคาใชจายอื่นๆ
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจางและผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
และที่แกไขเพิ่มเติม 
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
หนาที่ 113 ลําดับที่ 9 และลําดับที่ 10  
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงาน
สวนตําบล  พนักงานจาง และผูมีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
หนาที่ 113 ลําดับที่ 9 และลําดับที่ 10  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  เชน
เครื่องพิมพดีดเครื่องถายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร 
เครื่องปรับอากาศและคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินอื่นๆ

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  แยกเป็น  วัสดุคงทน
เชน  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น้ํายาลบคําผิด ฯลฯ (ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แยกเป็น วัสดุคงทน  
เชน  ไมโครโฟน   ขาตั้งไมโครโฟน   หัวแรงไฟฟ้า 
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า   เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  
มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟิวส 
เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ 
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ 
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน ดอกลําโพง 
แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ  
(ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564)

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง แยกเป็น วัสดุคงทน เชน
ไมตาง ๆ  คอน  คีม  ชะแลง  จอบ  สิ่ว  เสียม  เลื่อย  ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต
ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง 
สังกะสี ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล เชน ทอน้ําและ
อุปกรณประปา ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
(ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร แยกเป็น วัสดุคงทน 
เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล  วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  
ปกรณบันทึกขอมูล(Diskette,Floppy Disk, Removable Disk,
Compact  Disc,  Digital  Video  Disc, Flash  Drive)
เทปบันทึกขอมูล  (ReelMagnetic  Tape,Cassette Tape,
Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับ เครื่องพิมพแบบเลเซอร  
กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิลฯลฯ  วัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ  
แผนกรองแสง  แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ(Key Board)
เมนบอรด(Main Board) เมมโมรี่ซิป(Memor Chip)
เชนRAMฯลฯ    (ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564)   
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 710,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 710,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 710,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการเกษตร 
บานสวางอารมณ หมูที่2

จํานวน 30,000 บาท

-อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการเกษตร ใหแก
การไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาโพนทอง  
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการเกษตร 
บานสวางอารมณ หมูที่ 2
คาใชจายในการดําเนินการตามประมาณการของ
การไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาโพนทอง
สถานที่กอสราง 
เริ่มตนที่นานายคําภู แวงวรรณ ไปตามทางถนนลาดยาง
เสนทางไปบานหนองหิ่งหาย  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6  หนาที่  5  ลําดับที่ 11
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการเกษตร บานหนองน้ําแดง  
หมูที่11

จํานวน 200,000 บาท

-อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการเกษตร ใหแก 
การไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาโพนทอง  เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการเกษตร บานหนองน้ําแดง หมูที่11 
คาใชจายในการดําเนินการตามประมาณการของ
การไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาโพนทอง
สถานที่กอสราง 
เริ่มตนจากที่นายปานทอง ขัตติยะนนท ไปตามทางเสนทาง 
สิ้นสุดที่นานายพราว บํารุงเอื้อ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 51 ลําดับที่ 180

โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าแรงสูง 
บานหนองหิ่งหาย  หมูที่ 4

จํานวน 80,000 บาท

-อุดหนุนขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าแรงสูง ใหแก
การไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาโพนทอง  เพื่อขยายเขต
ระบบจําหนายไฟฟ้าแรงสูง บานหนองหิ่งหาย หมูที่4 
คาใชจายในการดําเนินการตามประมาณการของ
การไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาโพนทอง
สถานที่กอสราง 
เริ่มตนที่นายสําลี ศรีสวัสดิ์ ไปตามถนนลาดยางทางไป 
บานนาสีนวล  หมูที่6 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หนาที่ 7 ลําดับที่ 11
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โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าแรงสูง บานสมสนุก หมูที่10 จํานวน 200,000 บาท

-อุดหนุนขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าแรงสูง ใหแก
การไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาโพนทอง  
เพื่อขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าแรงสูง  บานสมสนุก
หมูที1่0 คาใชจายในการดําเนินการตามประมาณการของ
การไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาโพนทอง
สถานที่กอสราง 
เริ่มตนจากที่นายไพศาล  วิลัยหอม ไปตามทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปบานหนองน้ํากิน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หนาที่ 7 ลําดับที่ 12

โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าแรงสูง บานสุขสําราญ หมูที่9 จํานวน 200,000 บาท

-อุดหนุนขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าแรงสูง ใหแก
การไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาโพนทอง  เพื่อขยายเขต
ระบบจําหนายไฟฟ้าแรงสูง บานสุขสําราญ หมูที่9 
คาใชจายในการดําเนินการตามประมาณการของ
การไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาโพนทอง
สถานที่กอสราง 
เริ่มตนจากที่นายทูล บุตรษา ไปตามทาง
ขางวัดโพธิ์ศรีสําราญวนารามทางไป หมูที่ 3 บานนาสีใส  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หนาที่ 7 ลําดับที่ 14
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีตําบลพรม
สวรรค

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ
และพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลพรมสวรรคประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เชน คาป้ายโครงการ 
คาจางเหมาประกอบอาหาร คาวิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น  พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561- 2565) 
หนาที่ 110 ลําดับที่ 1 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตําบลพรมสวรรค จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการตําบลพรมสวรรค   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 เชน 
คาป้ายโครงการ คาจางเหมาประกอบอาหาร คาวิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561- 2565)
หนาที่ 110 ลําดับที่ 2 

วันที่พิมพ : 27/8/2564  14:50:30 หนา : 70/80



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาตําบลพรมสวรรคตานภัยยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาตําบลพรมสวรรค
ตานภัยยาเสพติด  ประจําปี พ.ศ. 2565 เชน คาจางเหมา
จัดเตรียมสถานที่ คาจางเหมาเครื่องเสียง คาตอบแทน
คณะกรรมการตัดสินการแขงขันกีฬาคาอาหารและเครื่องดื่ม
ที่ไมมีแอลกอฮอรคาถวยรางวัลชนะเลิศ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 67 ลําดับที่ 2 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 65,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประเพณีเขาพรรษา จํานวน 15,000 บาท

พื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานประเพณีเขาพรรษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เชน คาป้ายโครงการ
คาจางเหมาเครื่องเสียง เวที และประดับตกแตง
คาถวยรางวัล  เงินรางวัลการประกวดรองสรภัญญะฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงกันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565)หนาที่ 106 ลําดับที่ 8 

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ  วัดสวางอารมณ บานสวางอารมณ 
หมูที่ ๒

จํานวน 50,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ วัดสวางอารมณ 
บานสวางอารมณ หมูที่ 2 ตําบลพรมสวรรค  อําเภอโพนทอง  
จังหวัดรอยเอ็ด ประจําปี  2565 ใหกับคณะกรรมการหมูบาน
บานสวางอารมณ หมูที่ 2 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนาที่ 107  ลําดับที่ 9
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 1,490,000 บาท

งบลงทุน รวม 1,490,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,490,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานนาสีใส หมูที่ 3

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมากอสรางผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานนาสีใส หมูที3่ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กวาง5.00เมตร ระยะทาง 65.50เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตองมีปริมาณเทคอนกรีตไมนอยกวา 327.50 ตารางเมตร
พรอมติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน 1 ป้าย
สถานที่กอสราง   เริ่มตนจากที่บานนายแดง นิรพงษ  
สิ้นสุดที่บานนางบัวลา เสียงเพราะ
-ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ.-2-203
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 3 ลําดับที่ 4

โครงการกอสรางผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนาสีนวล 
หมูที่ 6

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมากอสรางผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานนาสีนวล  หมูที6่
ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 81.00 เมตร หนา0.15เมตร ตองมีปริมาณ
เทคอนกรีตไมนอยกวา 324.00ตารางเมตร 
พรอมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1ป้าย
สถานที่กอสราง  เริ่มตนจากที่บานนางสาวศิริพร 
นนทสามารถ  สิ้นสุดที่บานนายสมพร แสงปาก  
-ตามแบบมาตรฐานงานทาง สําหรับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ.-2-203
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 3 ลําดับที่ 5
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โครงการกอสรางผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสวาง
อารมณ หมูที่2

จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมากอสรางผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานสวางอารมณ หมูที่ 2 ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวาง 3.00 เมตร  ระยะทาง 93.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร  หรือมีปริมาณเทคอนกรีตไมนอยกวา
279.00ตารางเมตร พรอมติดตั้งป้ายโครงการ 
จํานวน 1 ป้าย
สถานที่กอสราง  เริ่มตนจากที่นายประยงค ลาดหนองขุน
สิ้นสุดที่นายกฤษ ดลประสิทธิ์  
-ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ.-2-204
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 3 ลําดับที่ 6
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โครงการกอสรางรองระบายน้ําแบบทอ คสล. ขนาด ศก.0.40 เมตร 
ครึ่งซีก บานหนองผือ หมูที่ 5

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมากอสรางรองระบายน้ําแบบทอ 
คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร ครึ่งซีก บานหนองผือ 
หมูที่ 5 พรอมลงทอกลม คสล. ขนาด ศก.0.30เมตร
จํานวน 53 ทอน ความยาวรวม 253 เมตร
สถานที่กอสราง
จุดที่ 1 เริ่มตนจากบานนางอรอินทร  ไกยเดช สิ้นสุด
ที่บานนายสมชาย สาวิสัย วางทอ คสล. ครึ่งซีก
จํานวน 128ทอน วางทอกลม คสล. จํานวน 22ทอน 
ความยาวรวม 150 เมตร
จุดที่ 2 เริ่มตนจากที่บานนางสีดา  หอมพนา สิ้นสุด
ที่บานนายสมาน ศรีจันทร วางทอ คสล.ครึ่งซีก
ขนาด ศก.0.40 เมตร จํานวน 72 ทอน ทอกลม 
คสล. ขนาด 0.30 เมตร จํานวน 31 ทอน 
ความยาวรวม  103 เมตร
พรอมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1ป้าย
- ตามแบบ รองระบายน้ําแบบทอ คสล. ศก. 0.40 ม. 
ครึ่งซีก  อบต.พรมสวรรค ที่ 001/2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 34 ลําดับที่ 80 และ 81
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โครงการกอสรางรองระบายน้ําแบบทอ คสล. ศก.0.60 เมตร 
ครึ่งซีก  บานวารีสวัสดิ์ หมูที่ 7

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมากอสรางรองระบายน้ําแบบทอ 
คสล. ศก. 0.60 เมตร ครึ่งซีก บานวารีสวัสดิ์ 
หมูที่ 7  พรอมลงทอ คสล. ขนาด ศก.0.40เมตร
จํานวน 49 ทอน ความยาว 145 เมตร และทําฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบไมมีเหล็กฉาก ขนาด
ความกวาง 0.80เมตร ยาว 0.50เมตร หนา 0.10เมตร
สถานที่กอสราง
เริ่มตนจากที่นางทองใบ พลเยี่ยม  สิ้นสุดที่
นายสาย เวรุวนารักษ  วางทอ ศก.0.60 เมตร ครึ่งซีก
จํานวน 96 ทอน ทอกลม ศก. 0.40 เมตร จํานวน 
49 ทอน ความยาวรวม 145 เมตร
พรอมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1ป้าย
- ตามแบบ รองระบายน้ําแบบทอ คสล. ศก. 0.60 ม. 
ครึ่งซีก  อบต.พรมสวรรค ที่ 002/2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 36 ลําดับที่ 88

โครงการกอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองหิ่งหาย หมูที่ 4

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมากอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองหิ่งหาย หมูที่ 4 ขนาดกวาง
0.60 เมตร สูง 0.60 เมตร ความกวางฝาปิด 0.60 เมตร 
ตอฝา ความยามรางระบายน้ําพรอมฝารวม 67 เมตร 
(ฝาปิดไมมีเหล็กฉาก)พรอมติดตั้งป้ายโครงการ 
จํานวน 1 ป้าย 
สถานที่กอสราง เริ่มตนที่หนาบานนางนอย ไชยสิทธิ์ 
สิ้นสุดที่บานนายบุญวรรณ นามไพร  
-ตามแบบรองน้ําแบบไมมมีเหล็กฉาก,แบบฝาปิดรองระบายน้ํา
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 4 ลําดับที่ 7
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โครงการงานกอสรางผนังคอนกรีตเสริมเหล็กทดน้ําลนลําหวยแลง
ตอนบน  บานพรมสวรรค หมูที่ 1

จํานวน 59,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมากอสรางผนังคอนกรีตเสริมเหล็กทดน้ําลน
ลําหวยแลงตอนบน  บานพรมสวรรค หมูที่ 1
สถานที่กอสราง
ฝายกักเก็บน้ําลําหวยแลงตอนบน(ฝายเอกภาพ) จํานวน 2 จุด
- ตามแบบ อบต.พรมสวรรค
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 4 ลําดับที่ 8 

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการบูรณะซอมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(โดยวิธีเททับทางเดิม) บานพรมสวรรค หมูที่ 1

จํานวน 141,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบูรณะซอมผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(โดยวิธีเททับทางเดิม) บานพรมสวรรค หมูที่ 1
ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3.12 เมตร - 
4.00 เมตร ระยะทางรวม  71.50 เมตร หนา 0.15เมตร 
หรือมีปริมาณเทคอนกรีตไมนอยกวา 237.16 ตารางเมตร 
พรอมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1ป้าย
สถานที่กอสราง  
จุดที่ 1 เริ่มตนจากที่บานนางน้ําฝน  แสงปาก สิ้นสุดที่
บานนายสมศรี วรรณดร กวาง 3.12เมตร ยาว 55.50เมตร  
จุดที่ 2 บริเวณที่นางจํานงค  พระสวาง กวาง 4 เมตร 
ยาว 16 เมตร
-ตามแบบมาตรฐานงานทาง สําหรับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ.-7-501 และ
แบบเลขที่ ทถ-2-203
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 4 ลําดับที่ 9
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โครงการบูรณะซอมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(โดยวิธีเททับ
ทางเดิม) บานหนองหอยหมูที่ 8

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบูรณะซอมผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (โดยวิธีเททับทางเดิม) บานหนองหอยหมูที่ 8 
ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 84.00 เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีปริมาณ
เทคอนกรีตไมนอยกวา 336.00ตารางเมตร 
พรอมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1ป้าย
สถานที่กอสราง  เริ่มตนจากที่บานนายสมพงษ วิญคราม
สิ้นสุดที่บานนายออน ศรีบุกูล  
-ตามแบบมาตรฐานงานทาง สําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ.-7-501
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 5 ลําดับที่ 10

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 211,100 บาท

งบบุคลากร รวม 200,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 200,100 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 200,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ใหแก พนักงานจางตามภารกิจ
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเกษตร  จํานวน 1 อัตรา
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565

งบดําเนินงาน รวม 11,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 9,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ  เชน  คาจางเหมาสูบน้ํา  
และคาใชจายอื่นที่เขาประเภทรายจายนี้

จํานวน 2,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน   และคาใชจายอื่นๆ
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานจาง และผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
และที่แกไขเพิ่มเติม
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
หนาที่ 113 ลําดับที่ 9 และลําดับที่ 10  

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงาน
สวนตําบลพนักงานจาง และผูมีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
หนาที่ 113 ลําดับที่ 9 และลําดับที่ 10  

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ เชน คาเครื่องจักรไถพรวน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หนาที่  68  ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 2,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร แยกเป็น วัสดุคง
ทน เชน เคียว สปริงเกอร (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผา
นไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวางแถว วัสดุสิ้น
เปลือง เชน ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหาร
สัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา น้ําเชื้อพันธุสัตว ฯลฯ
วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล เชน 
หัวกะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ
(ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564)
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