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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลนิยมชัย

อําเภอสระโบสถ   จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 37,586,389 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 10,215,843 บาท
งบกลาง รวม 10,215,843 บาท

งบกลาง รวม 10,215,843 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บปวย ทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร โดยคํานวณในอัตรา
ร้อยละ 5 ของคาตอบแทนและเงินเพิ่มตางตางๆ ของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทนพ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561  เพื่อ
ให้ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสพอันตราย เจ็บปวย ตาย หรือ
สูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แกนายจ้างโดยคํานวณใน
อัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างทั้งปี

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,500,000 บาท

เพื่อจายเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มีอายุ 60
 ปีบริบูรณขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ขึ้นทะเบียนขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นโดยจายอัตราเบี้ย
ยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,821,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความ
พิการให้แกคนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดง
ความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพคน
พิการไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ
ต่ํากวา 18 ปี มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการคนละ  1,000 บาทตอ
เดือน และอายุ 18 ปีขึ้นไปมีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการคน
ละ 800 บาทตอเดือน

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพให้แกผู้ปวยเอดสที่
แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้วและรายได้ไมเพียงพอตอ
การยังชีพหรือถูดทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไมสามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ปวยเอดสที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคน
ละ 500 บาทตอเดือน

เงินสํารองจาย จํานวน 140,515 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณได้ลวงหน้า
ในกรณีจําเป็นหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอด
ปี โดยนําไปใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 103,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ ในอัตราไมน้อยกวา ร้อยละ 40  ของคาบริการสาธารณ
สุขที่ได้รับจากกองทุนประกันหลักสุขภาพแหงชาติ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 431,728 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.) ตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2500 โดยองคการบริหารสวน
ตําบล คํานวณตั้งจายในอัตราร้อยละ 2 โดยคํานวณจากประมาณ
การรายรับของประมาณการรายจายประจําปี/งบประมาณราย
จายเพิ่มเติม/งบประมาณรายจายเฉพาะการทุกหมวดรายรับ หัก
ด้วยประมาณการรายรับหมวดเงินอุดหนุน เงินอุทิศ พันธบัตร เงิน
กู้ 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,826,600 บาท

งบบุคลากร รวม 5,518,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา และรองนายกนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา  

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 อัตรา และรองนายกนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 2 อัตรา

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ ของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา และรองนายกนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา  

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา 

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 2,232,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ให้แกประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
จําจํานวน 1 อัตรา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 22 อัตรา  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา  
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,601,480 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,598,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แกพนักงาน
สวนตําบล  จํานวน 4  อัตรา ได้แก ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล, รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล,หัวหน้าสํานักปลัดฯ,นัก
ทรัพยากรบุคคล

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนท้องถิ่น ให้แก
พนักงานสวนตําบล ได้แก ปลัดองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  ระดับกลาง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือน จํานวน 3 อัตรา ดังนี้ 
1.ดํารงตําแหนงประเภทบริหารท้องถิ่นจํานวน 2
 อัตรา ได้แก  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล, รองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล 
2.ประเภทอํานวยการท้องถิ่น จํานวน 1 อัตรา ได้แก หัวหน้า
สํานักปลัด

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 732,840 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนจ้างพนักงานจ้างและพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ดังนี้
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 1 อัตรา ได้แก  พนักงานขับรถยนต
2. พนักงานจ้างทั่วไปจํานวน 5 อัตรา ได้แก คนงานทั่วไป 4
 อัตรา,ภารโรง 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้าง จํานวน 5 อัตรา ได้แก คนงานทั่ว
ไป 4 อัตรา,ภารโรง 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 2,290,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 420,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง และโครงการ
อื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการการเลือก
ตั้ง วาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ
.ศ. 2562

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทีมีความจําเป็น
ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง 

คาเชาบ้าน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แกพนักงานสวนตําบล 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกผู้บุตรพนักงานสวนตําบล 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกบุตรผู้บริหาร
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ค่าใช้สอย รวม 1,170,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก  คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คา
ระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) คา
โฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณา ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธหรือ
สิ่งพิมพตาง ๆ)  คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา -คาจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ, คารับรองแบบ, คา
จ้างทําระบบแผนที่ ภาษี, คาจ้างทนายความ, คาจ้าง ผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี, คาจ้างปรับปรุง โดเมน website, คาตรวจวินิจฉัยโรค, คา
ทําหมันสัตว -คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง -คาจ้างเหมาที่
มีลักษณะการจ้างทํา เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง  ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

(1) คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
     เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร
และคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการด้วย
และคาใช้จายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจายเกี่ยวกับการรับรองหรือต้อนรับ
คณะบุคคลหรือคณะบุคลลที่มานิเทศตรวจเยี่ยมหรือ
ทัศนศึกษา โดยตั้งจายไมเกินปีละ ร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปี
งบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ  เงินกู้  เงินจายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ 
(2) คาเลี้ยงรับรอง 
     เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย
หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือ
การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรือองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  เพื่อจายเป็นคา
อาหาร  เครื่องดื่มตางๆ  เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และคา
บริการอื่นๆ  คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตางๆ คาใช้จายในพิธีทาง
ศาสนา/รัฐพิธี คาใช้จายในการประชุมราชการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียน
ตางๆ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ  ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไป
หรือการอบรมสัมมนา หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม
สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ
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คาใช้จายในการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลกรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนง
วาง และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม หรือ
การประชาสัมพันธรณรงค การให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิ หน้าที่ และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือก
ตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามความเหมาะ
สม   ตามที่กฎหมายกําหนด โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการ
จัดสถานที่  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ     
คาหนังสือ  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาของสมนาคุณ  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม    
คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาตอบแทนคณะกรรมการ  คา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
-เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น
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โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาดู
งาน ตามโครงการตางๆ ให้แกคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง  ผู้สังเกตการณ ผู้นําท้องที่/ท้องถิ่น และผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน  โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถาน
ที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คา
ใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึก
อบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม สําหรับการจัดทํา
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 21
 หน้าที่ 40
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โครงการรณรงครักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพิ่ม
คุณภาพสังคม ตําบลนิยมชัย (5ส.)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการรณรงครักษาความสะอาดและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพิ่มคุณภาพสังคม ตําบลนิยมชัย (5ส.)
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คา
เชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดู
งาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม สําหรับการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 15
 หน้าที่ 37
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โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกปา
เฉลิมพระเกียรติ
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คา
เชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดู
งาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม สําหรับการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 17
 หน้าที่ 38

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 505,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้
1. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุ การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดัง
เดิม หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บ
กระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน แผนที่  พระบรมฉายาลักษณ  แผง
ปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผน ป้าย
ตาง ๆ ที่ใช้ในสํานักงาน  มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน)  พรม (ตอ
ผืน)  นาฬิกาตั้งหรือแขวน  พระพุทธรูป  พระบรมรูปจํา
ลอง  กระเป๋า  ตาชั่งขนาดเล็ก  ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน  ผ้าใบ
เต้นทขนาดใหญ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition) ฯลฯ
2. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ
 ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว  ลวดเย็บ
กระดาษ  กาว  สมุด  ซองเอกสาร  ตลับผงหมึก  น้ําหมึก
ปรินท  เทปพีวีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัว
เย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่
ได้จากการซื้อ  ของใช้ในการบรรจุหีบหอ  น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน  พวงมาลัย  พวงมาลา พาน
พุม กรวยดอกไม้ ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุ การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ซ้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แกส เตา  ตู้เก็บอุปกรณดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก อางล้างจาน ถังน้ํา ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน  ผงซักฟอก สบู น้ํายา
ดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน   ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูด
ตะกอนสระวายน้ํา อาหารเสริม (นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหาร
สําเร็จรูป ฯลฯ
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุ การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน ไม้ตาง ๆ
 ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็กเชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวานมือ โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งร้าน ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือ
ซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูน
ขาว แผนดินเหนียวสังเคราะห ฯลฯ
3.ประเภทวัสดุอุปกรณและอะไหลประกอบ ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง เชน  ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตาง ๆ
 ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุ การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน  ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช ล็อคพวง
มาลัย ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น็อตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ
3.ประเภทวัสดุอุปกรณและอะไหลประกอบ ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง เชน เบาะรถยนต เครื่องยนด (อะไหล) ชุด
เกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัว
เทียน แบตเตอรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปีน กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มชัด
นิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาระบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุ การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวย
แก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคน
ใข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่อง
มือวิทยาศาสตร เครื่องวัดอุณหภูมิ  (ปรอทหวัดใช้) ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน สําลีและผ้าพันแผล ยา
และเวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟิลมเอกชเรย เคมี
ภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตาง ๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอด
แก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตางๆ สัตวเลี้ยงเพื่อ
การทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย หลอดเอกวเรย ทรายอะ
เบท น้ํายาพนหมอก ควัน กําจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากาก
อนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุ การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน  ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลอง
และระวิงใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใส
กล้องถายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชา
สัมพันธ ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ(ภาพยนตร วีดีโอเทป แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการดําเนิน
งาน ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุ การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณปันทึก
ข้อมูล(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc , Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape Cassette 
Tape, Cartridge Tape)หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษ
ตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
3.ประเภทวัสดุอุปกรณและอะไหลประกอบ ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดี
รอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือ แป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board),เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เชน RAM คัตชีทฟีด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) ตลับผงหมึกสํา
หรับ พรินเตอรสวิตซิ่งบ็อกข (Printer Switching Box)เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชนEthernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Soundcard) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆเชน แบบดิส
เกตต(Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk)แบบซีดี
รอม(CD ROM) แบบออพติคอล(Optical) เป็นต้น เรา
เตอร (Router) ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 195,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนิยมชัย
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท ในที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
นิยมชัย

คาบริการไปรษณีย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียยากร 
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร)  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต
และคาสื่อสารอื่นๆ 

งบลงทุน รวม 18,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็ก จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน  1 ตู้ ราคาตู้
ละ 5,900 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 12,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
ประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 226,080 บาท
งบบุคลากร รวม 226,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 226,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 226,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แกพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ได้แก  นักวิเคราะหนโยบายและแผน

งานบริหารงานคลัง รวม 1,981,020 บาท
งบบุคลากร รวม 1,831,620 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,831,620 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,204,980 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แกพนักงาน
สวนตําบล  จํานวน 4  อัตรา ได้แก ผู้อํานวยการกองคลัง,นัก
วิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 42,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนท้องถิ่น ให้แก
พนักงานสวนตําบล  ได้แก เจ้าพนักงานพัสดุและเจ้าพนักงานจัด
เก็บรายได้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น จํานวน 1 อัตรา ได้แก ผู้อํานวยการ
กอง ระดับต้น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 506,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนจ้างพนักงานจ้างและพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 4 อัตรา ดังนี้ 1.พนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 1 อัตรา ได้แก  ผู้ชวยนักวิชาการเงินและบัญชี
2.พนักงานจ้างทั่วไปจํานวน 3 อัตรา ได้แก คนงานทั่วไป 3 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้าง จํานวน 3 อัตรา ได้แก คนงานทั่วไป 3 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 136,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 61,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แกพนักงานสวนตําบล
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกผู้บุตรพนักงานสวนตําบล 
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก  คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คา
ระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) คา
โฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณา ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธหรือ
สิ่งพิมพตาง ๆ)  คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา -คาจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ, คารับรองแบบ, คา
จ้างทําระบบแผนที่ ภาษี, คาจ้างทนายความ, คาจ้าง ผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี, คาจ้างปรับปรุง โดเมน website, คาตรวจวินิจฉัยโรค, คา
ทําหมันสัตว -คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง -คาจ้างเหมาที่
มีลักษณะการจ้างทํา เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียน
ตางๆ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ  ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไป
หรือการอบรมสัมมนา หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม
สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้
1. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุ การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดัง
เดิม หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บ
กระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน แผนที่  พระบรมฉายาลักษณ  แผง
ปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผน ป้าย
ตาง ๆ ที่ใช้ในสํานักงาน  มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน)  พรม (ตอ
ผืน)  นาฬิกาตั้งหรือแขวน  พระพุทธรูป  พระบรมรูปจํา
ลอง  กระเป๋า  ตาชั่งขนาดเล็ก  ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน  ผ้าใบ
เต้นทขนาดใหญ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition) ฯลฯ
2. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  สมุด  ซองเอกสาร  ตลับผง
หมึก  น้ําหมึกปรินท  เทปพีวีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ  ของใช้ในการบรรจุ
หีบหอ  น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน  พวงมาลัย  พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม้ ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุ การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณปันทึก
ข้อมูล(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,
 Compact Disc
, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape Cassette Tape, Cartridge
 Tape)หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษ
ตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
3.ประเภทวัสดุอุปกรณและอะไหลประกอบ ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดี
รอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือ แป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board),เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เชน RAM คัตชีทฟีด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) ตลับผงหมึกสํา
หรับ พรินเตอรสวิตซิ่งบ็อกข (Printer Switching Box)เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชนEthernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Soundcard) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆเชน แบบดิส
เกตต(Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk)แบบซีดี
รอม(CD ROM) แบบออพติคอล(Optical) เป็นต้น เรา
เตอร (Router) ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 13,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็ก จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้ ราคาตู้
ละ 5,900 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องพิมพ จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
ประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได้25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผาน เครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 180,720 บาท
งบบุคลากร รวม 180,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 180,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 180,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แกพนักงาน
สวนตําบล  จํานวน 1  อัตรา ได้แก  นักวิชาการตรวจสอบภายใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 826,920 บาท

งบบุคลากร รวม 757,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 757,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 406,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แกพนักงาน
สวนตําบล  จํานวน 1  อัตรา ได้แก  เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 7,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตางๆ ให้
แกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา ได้แก เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 344,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนจ้างพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ได้แก พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา จํานวน 2 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 69,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 69,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทีมีความจําเป็น
ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจ้าง

วันที่พิมพ : 28/4/2565  10:22:02 หน้า : 26/74



คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แกพนักงานสวนตําบล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 308,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 308,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 23,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนหรือคาปวยการให้แกอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝายพลเรือน (อปพร.) หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคา
ตอบแทนหรือคาปวยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบลนิยมชัย  และคาตอบแทนให้
แก พนักงานสวนตําบล คาตอบแทน อปพร./ทีมกู้ภัย หรือผู้ที่ได้
รับแตงตั้ง ตามโครงการตาง ๆ เชน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลปีใหม ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสงกรานต และโครงการอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติ วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการ
รณรงค ประชาสัมพันธ คาวัสดุตางๆ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ
และเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอ
สื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร   คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่
จําเป็นในการอบรม สําหรับการจัดทําโครงการฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 48 ข้อ 2
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ค่าวัสดุ รวม 275,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุ การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน  ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช ล็อคพวง
มาลัย ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น็อตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ
3.ประเภทวัสดุอุปกรณและอะไหลประกอบ ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง เชน เบาะรถยนต เครื่องยนด (อะไหล) ชุด
เกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัว
เทียน แบตเตอรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปีน กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มชัด
นิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาระบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุ การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน  วาลวน้ําดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับ
เพลิง) ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณดับไฟปา(เชน สาย
ฉีด,ถัง,ไม้ตบไฟ)ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิง ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,378,580 บาท

งบบุคลากร รวม 1,082,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,082,580 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 595,020 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แกพนักงาน
สวนตําบล  จํานวน 2  อัตราได้แก  ผู้อํานวยการกอง
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,นักวิชาการศึกษา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แกพนักงาน
สวนตําบล  จํานวน 1  อัตราได้แก  ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 421,560 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนจ้างพนักงานจ้างและพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตราได้แก 1. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 1 อัตรา ได้แก  ผู้ชวยนักวิชาการศึกษา 
2. พนักงานจ้างทั่วไปจํานวน 2 อัตรา ได้แก คนงานทั่วไป 2
 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้าง จํานวน 2 อัตรา ได้แก คนงานทั่วไป 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาเบี้ยประชุม จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุม
คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แกพนักงานสวนตําบล 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกผู้บุตรพนักงานสวนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 48,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียน
ตางๆ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ  ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไป
หรือการอบรมสัมมนา หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม
สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 112,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้
1. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุ การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดัง
เดิม หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บ
กระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน แผนที่  พระบรมฉายาลักษณ  แผง
ปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผน ป้าย
ตาง ๆ ที่ใช้ในสํานักงาน  มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน)  พรม (ตอ
ผืน)  นาฬิกาตั้งหรือแขวน  พระพุทธรูป  พระบรมรูปจํา
ลอง  กระเป๋า  ตาชั่งขนาดเล็ก  ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน  ผ้าใบ
เต้นทขนาดใหญ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition) ฯลฯ
2. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ
 ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว  ลวดเย็บ
กระดาษ  กาว  สมุด  ซองเอกสาร  ตลับผงหมึก  น้ําหมึก
ปรินท  เทปพีวีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัว
เย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่
ได้จากการซื้อ  ของใช้ในการบรรจุหีบหอ  น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน  พวงมาลัย  พวงมาลา พาน
พุม กรวยดอกไม้ ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุ การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ซ้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แกส เตา  ตู้เก็บอุปกรณดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก อางล้างจาน ถังน้ํา ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน  ผงซักฟอก สบู น้ํายา
ดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน   ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูด
ตะกอนสระวายน้ํา อาหารเสริม (นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหาร
สําเร็จรูป ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาระบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุ การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน  ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลอง
และระวิงใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใส
กล้องถายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชา
สัมพันธ ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ(ภาพยนตร วีดีโอเทป แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการดําเนิน
งาน ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุ การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณปันทึก
ข้อมูล(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc , Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape Cassette 
Tape, Cartridge Tape)หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษ
ตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
3.ประเภทวัสดุอุปกรณและอะไหลประกอบ ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดี
รอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือ แป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board),เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เชน RAM คัตชีทฟีด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) ตลับผงหมึกสํา
หรับ พรินเตอรสวิตซิ่งบ็อกข (Printer Switching Box)เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชนEthernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Soundcard) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆเชน แบบดิส
เกตต(Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk)แบบซีดี
รอม(CD ROM) แบบออพติคอล(Optical) เป็นต้น เรา
เตอร (Router) ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 66,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 66,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็กบานกระจกแบบเลื่อน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน  1 ตู้ ราคาตู้
ละ 6,000 บาท โดยมีคุณลักษณะนอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ โดยสืบราคาจากท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

จัดซื้อโตะ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะ จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 6000
 บาท โดยมีคุณลักษณะนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยสืบ
ราคาจากท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องติดรถยนต จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจัดซื้อกล้องติดรถยนต จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 3,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยสืบราคา
จากท้องตลาด 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 5,000 บาทโดยมีคุณลักษณะนอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ โดยสืบราคาจากท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 17,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 4 MB
- มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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จัดซื้อเครื่องพิมพ จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพจํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300
 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ดังนี้ 
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 19 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค จํานวน 700 บาท

เพื่อจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1
 เครื่อง ราคา เครื่องละ 700 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
ประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ดังนี้ 
- สามารถอานและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน้อยกวา 4.8 MHz
- สามารถใช้งานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใช้แรง
ดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอยาง
น้อย
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ครุภัณฑสนาม

ชุดเครื่องเลนสนามเด็กเล็ก จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจัดซื้อชุดเครื่องเลนสนามเด็กเล็ก จํานวน 2ชุด ราคาชุด
ละ 25,000 บาท โดยมีคุณลักษณะนอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ โดยสืบราคาจากท้องตลาด 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,866,936 บาท
งบบุคลากร รวม 1,234,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,234,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 913,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แกพนักงาน
สวนตําบล ได้แก ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3  อัตรา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินวิทยฐานะให้ครูที่มีวิทยาฐานะไมต่ํากวาระดับ
ชํานาญการ

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 267,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนจ้างพนักงานจ้างและพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก  ครูผู้ชวยดูแลเด็กอนุบาลและ
ปฐมวัย จํานวน 1 อัตรา
2. พนักงานจ้างทั่วไปได้แก คนงานทั่วไป จํานวน 1อัตรา 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้าง ได้แก คนงานทั่วไป 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 1,817,856 บาท
ค่าใช้สอย รวม 852,175 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก  คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คา
ระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) คา
โฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณา ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธหรือ
สิ่งพิมพตาง ๆ)  คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา -คาจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ, คารับรองแบบ, คา
จ้างทําระบบแผนที่ ภาษี, คาจ้างทนายความ, คาจ้าง ผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี, คาจ้างปรับปรุง โดเมน website, คาตรวจวินิจฉัยโรค, คา
ทําหมันสัตว -คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง -คาจ้างเหมาที่
มีลักษณะการจ้างทํา เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง  ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 582,175 บาท

1.เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับให้ศูนยพัฒนาเด็ก จํานวน 2 ศูนย ในโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้
   1.1 คาจัดการเรียนการสอน จํานวน 124,100 บาท ได้แก
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย จํานวน 35 คน จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2 – 5 ปี) คนละ 1,700 บาท เป็น
เงิน 59,500 บาท
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม จํานวน 38 คน จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2 – 5 ปี) คนละ 1,700 บาท เป็น
เงิน 64,600 บาท
   1.2 คาหนังสือเรียน จํานวน 14,600 บาท ได้แก
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย จํานวน 35 คน จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี)  อัตราคนละ 200 บาท เป็น
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เงิน 7,000 บาท
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม จํานวน 38 คน จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี)  อัตราคนละ 200 บาท เป็น
เงิน 7,600 บาท
    1.3 คาอุปกรณการเรียน จํานวน 14,600 บาท ได้แก
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย จํานวน 35 คน จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี)  อัตราคนละ  200 บาท เป็น
เงิน 7,000 บาท
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม จํานวน 38 คน จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี)  อัตราคนละ  200 บาท เป็น
เงิน 7,600 บาท
   1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 21,900 บาท ได้แก
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย  จํานวน 35 คน จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี)  อัตราคนละ 300 บาท เป็น
เงิน 10,500 บาท
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม  จํานวน 38 คน จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี)  อัตราคนละ 300 บาท เป็น
เงิน 11,400 บาท
   1.5คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 31,390 บาท ได้แก
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย จํานวน 35 คน จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี)  อัตราคนละ 430 บาท เป็น
เงิน 15,050 บาท
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม จํานวน 38 คน จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี)  อัตราคนละ 430 บาท เป็น
เงิน 16,340 บาท
-เป็นไปตามะเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 5
 หน้าที่ 52
 2.เพื่อจายเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 375,585 บาท จํานวน 2 ศูนย ได้แก
    1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย จํานวน 35 คน อัตรามื้อ
ละ 21 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 180,075.-บาท
    2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม จํานวน 38 คน อัตรามื้อ
ละ 21 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 195,510.-บาท
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-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2559และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับ
ที่ 2 หน้าที่ 51 

พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน  3 คน
รายๆละ 10,000 ตอปี

ค่าวัสดุ รวม 965,681 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 965,681 บาท
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1.เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาอาหาร
เสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(ศพด.) จํานวน 2 ศูนย ดังนี้ 
  1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย 
จํานวน 35 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็น
เงิน 67,067 บาท 
  2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม 
จํานวน 38 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็น
เงิน เป็นเงิน 72,815.60 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 4
 หน้าที่ 52
2.เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 5 โรงเรียน ดังนี้
  1.โรงเรียนบ้านดงน้อย จํานวน 175 คน อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 335,335.00 บาท
  2.โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน จํานวน 54 คน อัตราคนละ 7.37
 บาท x 260 วัน เป็นเงิน 103,474.80 บาท
  3.โรงเรียนบ้านดานจันทร จํานวน 69 คน อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 132,217.80 บาท
  4.โรงเรียนบ้านวังแขม จํานวน 73 คน อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 139,882.60 บาท
  5.โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า จํานวน 61 คน อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 116,888.20 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2559และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 3
 หน้าที่ 51 
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,814,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,814,400 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 1,814,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด
สํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 5 โรงเรียน ดังนี้
   1.โรงเรียนบ้านดงน้อย จํานวน 175 คน อัตรามื้อละ 21
 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 735,000 บาท
   2.โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน จํานวน 54 คน อัตรามื้อละ 21
 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 226,800 บาท
   3.โรงเรียนบ้านดานจันทร จํานวน 69 คน อัตรามื้อละ 21
 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 289,800 บาท
   4.โรงเรียนบ้านวังแขม จํานวน 73 คน มื้อละ 21
 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 306,600 บาท
   5.โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า จํานวน 61 คน มื้อละ 21
 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 256,200 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2559และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ 2561-2565) หน้าที่ 53
 ลําดับที่ 8

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 265,920 บาท

งบบุคลากร รวม 229,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 229,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 229,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แกพนักงาน
สวนตําบล  จํานวน 1 อัตรา ได้แก นักวิชาการสาธารณสุข
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งบดําเนินงาน รวม 36,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แกพนักงานสวนตําบล 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 435,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปให้แก
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จํานวน 2 รายๆ 5,000 บาทตอเดือน

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย ตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้
จายเกี่ยวกับการรณรงค ประชาสัมพันธ คาวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า คาวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย คาวัสดุอื่นๆและ
อุปกรณตางๆ เชน เข็ม ชริ้ง ฯลฯ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับ การจัดทําโครงการ
-เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ 2561-2565) หน้าที่ 57
 ลําดับที่ 5

โครงการฝึกอบรมการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัส
อาหาร

จํานวน 15,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมการจัดการอบรมผู้ประกอบ
กิจการและผู้สัมผัสอาหาร โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้
จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของ
สมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม สําหรับการจัดทําโครงการ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2549
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 หน้าที่ 1ลําดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับหมูบ้านหมูที่ 1 - 12 ตําบลนิยม
ชัย จํานวน 12 หมูบ้าน เพื่อดําเนินโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขหมูบ้านแหงละ 20,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่2) พ.ศ.2563

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,368,800 บาท

งบบุคลากร รวม 1,284,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,284,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 838,380 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แกพนักงาน
สวนตําบล  จํานวน 2 อัตราได้แก  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม,นักพัฒนาชุมชน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น จํานวน 1 อัตรา ได้แก ผู้อํานวยการ
กอง ระดับต้น

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 284,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรุงคาจ้าง
ประจํา จํานวน 1 อัตราได้แก นักพัฒนาชุมชน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนจ้างพนักงานจ้าง ได้แก พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 1อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้าง ได้แก พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 78,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แกพนักงานสวนตําบล 
ค่าใช้สอย รวม 32,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียน
ตางๆ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ  ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไป
หรือการอบรมสัมมนา หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม
สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้
1. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุ การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดัง
เดิม หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บ
กระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน แผนที่  พระบรมฉายาลักษณ  แผง
ปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผน ป้าย
ตาง ๆ ที่ใช้ในสํานักงาน  มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน)  พรม (ตอ
ผืน)  นาฬิกาตั้งหรือแขวน  พระพุทธรูป  พระบรมรูปจํา
ลอง  กระเป๋า  ตาชั่งขนาดเล็ก  ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน  ผ้าใบ
เต้นทขนาดใหญ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition) ฯลฯ
2. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  สมุด  ซองเอกสาร  ตลับผง
หมึก  น้ําหมึกปรินท  เทปพีวีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ  ของใช้ในการบรรจุ
หีบหอ  น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน  พวงมาลัย  พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม้ ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุ การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณปันทึก
ข้อมูล(
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc
, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape Cassette Tape, Cartridge
 Tape)หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษ
ตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
3.ประเภทวัสดุอุปกรณและอะไหลประกอบ ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดี
รอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือ แป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board),เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เชน RAM คัตชีทฟีด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) ตลับผงหมึกสํา
หรับ พรินเตอรสวิตซิ่งบ็อกข (Printer Switching Box)เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชนEthernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Soundcard) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆเชน แบบดิส
เกตต(Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk)แบบซีดี
รอม(CD ROM) แบบออพติคอล(Optical) เป็นต้น เรา
เตอร (Router) ฯลฯ

วันที่พิมพ : 28/4/2565  10:22:02 หน้า : 50/74



งบลงทุน รวม 5,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็ก จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน  1 ตู้ ราคาตู้
ละ 5,900 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการให้ความชวยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือนร้อน หรือไมสามารถชวยเหลือตนเองได้ในการดํารง
ชีพ โดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจายเป็นเงิน หรือการจัดบริการ
สาธารณะเพื่อให้การชวยเหลือประชาชนในระดับเขตพื้นที่หรือ
ท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่?ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ 2561-2565) หน้าที่ 58
 ลําดับที่ 1
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 300,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนสํานักงานไฟฟ้า สาขาโคกสําโรง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
โคกสําโรง เพื่อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าหมูที่ 5 บ้านรังเตี้ย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ 2561-2565) หน้าที่ 110
 ลําดับที่ 12

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 644,320 บาท
งบบุคลากร รวม 154,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 154,320 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 130,320 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ได้แก  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ได้แก พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
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งบดําเนินงาน รวม 490,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก  คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คา
ระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) คา
โฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณา ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธหรือ
สิ่งพิมพตาง ๆ)  คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา -คาจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ, คารับรองแบบ, คา
จ้างทําระบบแผนที่ ภาษี, คาจ้างทนายความ, คาจ้าง ผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี, คาจ้างปรับปรุง โดเมน website, คาตรวจวินิจฉัยโรค, คา
ทําหมันสัตว -คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง -คาจ้างเหมาที่
มีลักษณะการจ้างทํา เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุ การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ซ้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แกส เตา  ตู้เก็บอุปกรณดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะ  ถังขยะ
แบบขาตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก อางล้างจาน ถังน้ํา ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน  ผงซักฟอก สบู น้ํายา
ดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน   ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูด
ตะกอนสระวายน้ํา อาหารเสริม (นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหาร
สําเร็จรูป ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาระบี น้ํามัน
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น วัสดุเครื่องแตงกาย ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุ การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชนเครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติ
งาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายตาง ๆ ถุงเท้า/ถุง
มือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุด
ดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไมรวมถังออกชิเจน)  ชุดประดา
น้ํา (ไมรวมถังออกซิเจน) เครื่องแตงกายสําหรับงานกวาด
ถนน/ล้างทอใสสารเคมี เครื่องแตงกาย ของผู้ปฏิบัติงาน ในโรง
พยาบาล/ศูนยบริการ สาธารณสุข ชุดนาฏศิลป์ ชุดดุริยางค ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป  แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ได้แก วุฒิบัตร อป
พร. บัตรประจํา อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมกลุมอาชีพระยะสั้นตามความต้องการของกลุมหรือ
ชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมกลุมอาชีพระยะสั้นตาม
ความต้องการของกลุมหรือชุมชน โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการรณรงค ประชาสัมพันธ คาวัสดุ
ตางๆ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือและเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ   คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร   คา
ป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรม สําหรับการจัด
ทําโครงการฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2549
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 5
 หน้าที่ 67
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โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทางอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการรณรงค ประชาสัมพันธ คา
วัสดุตางๆ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือและเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร   คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นใน
การอบรม สําหรับการจัดทําโครงการฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2549
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 4
  หน้าที่ 67

โครงการสงเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวตําบลนิยม
ชัย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุและ
สถาบันครอบครัวตําบลนิยมชัย โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คา
ใช้จายเกี่ยวกับการรณรงค ประชาสัมพันธ คาวัสดุตางๆ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือและเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้
จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ   คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร   คาป้าย
โครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรม สําหรับการจัดทํา
โครงการฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2549
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 59
 หน้าที่ 4
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท

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

โครงการแขงขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการแขงขันกีฬาต้านภัยยาเสพ
ติด โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแตงสถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คา
เชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดู
งาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม สําหรับการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 2
 หน้าที่ 60 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 38,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีหลอเทียนและถวายเทียนจํานํา
พรรษา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอนุรักษและสืบสานประเพณี
หลอเทียนและถวายเทียนจํานําพรรษา โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม  คา
ใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จาย
ในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คา
ของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม สําหรับการจัดทํา
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 4
 หน้าที่ 61 

งบเงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนจังหวัดลพบุรี จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนจังหวัดลพบุรี ตามโครงการจัดงานแผนดิน
สมเด็จพระนารายณมหาราช ประจําปี 2563ให้กับที่ทําการ
ปกครองจังหวัดลพบุรี
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-2565) ลําดับที่ 9
 หน้าที่ 62
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,031,550 บาท

งบบุคลากร รวม 1,418,550 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,418,550 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 953,940 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แกพนักงาน
สวนตําบล  จํานวน 4  อัตราได้แก ผู้อํานวยการกองชาง,เจ้า
พนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานประปา,นายชางโยธา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 23,190 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนท้องถิ่น ให้แก
พนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ได้แก เจ้าพนักงาน
ประปา,นายชางโยธา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น จํานวน 1 อัตรา ได้แก ผู้อํานวยการ
กอง ระดับต้น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 354,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนจ้างพนักงานจ้างและพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ได้แก  พนักงานผลิตน้ําประปา จํานวน 1 อัตรา
2. พนักงานจ้างทั่วไป ได้แก คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 44,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้าง จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ได้แก  พนักงานผลิตน้ําประปา จํานวน 1 อัตรา
2. พนักงานจ้างทั่วไป ได้แก คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 613,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 51,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทีมีความจําเป็น
ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจ้าง 

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แกพนักงานสวนตําบล 
ค่าใช้สอย รวม 462,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก  คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คา
ระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) คา
โฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณา ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธหรือ
สิ่งพิมพตาง ๆ)  คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา -คาจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ, คารับรองแบบ, คา
จ้างทําระบบแผนที่ ภาษี, คาจ้างทนายความ, คาจ้าง ผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี, คาจ้างปรับปรุง โดเมน website, คาตรวจวินิจฉัยโรค, คา
ทําหมันสัตว -คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง -คาจ้างเหมาที่
มีลักษณะการจ้างทํา เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียน
ตางๆ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ  ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไป
หรือการอบรมสัมมนา หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม
สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้
1. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุ การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดัง
เดิม หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บ
กระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน แผนที่  พระบรมฉายาลักษณ  แผง
ปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผน ป้าย
ตาง ๆ ที่ใช้ในสํานักงาน  มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน)  พรม (ตอ
ผืน)  นาฬิกาตั้งหรือแขวน  พระพุทธรูป  พระบรมรูปจํา
ลอง  กระเป๋า  ตาชั่งขนาดเล็ก  ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน  ผ้าใบ
เต้นทขนาดใหญ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition) ฯลฯ
2. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  สมุด  ซองเอกสาร  ตลับผง
หมึก  น้ําหมึกปรินท  เทปพีวีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ  ของใช้ในการบรรจุ
หีบหอ  น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน  พวงมาลัย  พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม้ ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาระบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุ การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณปันทึก
ข้อมูล(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc , Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape Cassette 
Tape, Cartridge Tape)หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษ
ตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
3.ประเภทวัสดุอุปกรณและอะไหลประกอบ ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดี
รอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือ แป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board),เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เชน RAM คัตชีทฟีด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) ตลับผงหมึกสํา
หรับ พรินเตอรสวิตซิ่งบ็อกข (Printer Switching Box)เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชนEthernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Soundcard) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆเชน แบบดิส
เกตต(Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk)แบบซีดี
รอม(CD ROM) แบบออพติคอล(Optical) เป็นต้น เรา
เตอร (Router) ฯลฯ

วันที่พิมพ : 28/4/2565  10:22:02 หน้า : 65/74



งานก่อสร้าง รวม 2,659,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้
1. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุ การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดัง
เดิม หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า   มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคม
ไฟ โทรโขง ไม้ชักฟิวส ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ
2. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า ขาหลอดวิทยุทรานชิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเชอร ขา
หลอดฟลูออเรสเชนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน  จานรับสัญญาณดาว
เทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณฯลฯ
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้างดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุ การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน ไม้ตาง ๆ
 ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็กเชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวานมือ โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งร้าน ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือ
ซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูน
ขาว แผนดินเหนียวสังเคราะห ฯลฯ
3.ประเภทวัสดุอุปกรณและอะไหลประกอบ ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง เชน  ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตาง ๆ
 ทอน้ําบาดาล ฯลฯ

งบลงทุน รวม 2,309,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,600 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบจมน้ํา จํานวน 37,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจมน้ําจํานวน 2 ตัว ราคาตัว
ละ  18,500  บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานนอกบัญชีราคานอก
มาตรฐานครุภัณฑ โดยสืบราคาจากท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที1่39
 ลําดับที่ 45
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เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง จํานวน 18,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง มอเตอร
ไฟฟ้า  จํานวน 2 ตัว ตัวละ  9,300  บาท โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ดังนี้
1) สูบน้ําได้ 450 ลิตรตอนาที
 (1) เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใช้มอเตอรไฟฟ้า
 (2) ขนาดทอสง ไมน้อยกวา 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)
 (3) สูบน้ําไดไมน้อยกวาตามปริมาณที่กําหนด
 (4) สงน้ําได้สูงไมน้อยกวา 9 เมตร หรือประาณ 30 ฟุต
 (5) อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของมอเตอรไฟฟ้า
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 140
 ลําดับที่ 46 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,253,600 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1.กอสร้างถนน คสล.ตอจากคสล.เดิม ไปอางเก็บน้ําห้วยซับสอง หมู
ที่ 1 บ้านซับตะกั่ว

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.ตอจาก คสล.เดิม ไปอางเก็บน้ํา
ห้วยซับสอง หมูที่ 1 บ้านซับตะกั่ว กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 300.00 ตารางเมตร 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 6 ลําดับที่ 1 หน้าที่ 1
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2.โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. บริเวณบ้านนางสุดใจถึงสระหลวง 
หมูที่ 2 บ้านดงน้อย

จํานวน 288,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ํา คสล. บริเวณบ้านนางสุดใจถึง
สระหลวง หมูที่ 2 บ้านดงน้อย วางทอระบายน้ําคสล
. ขนาด  0.80 X 1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3) จํานวน 128
 ทอน พร้อมบอพักน้ํา จํานวน 4 บอ และขุดทางระบายน้ํา ขนาด
กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ระยะทางยาว 222 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20
 เมตร คิดเป็นปริมาณดินขุดไมน้อยกวา 466.20 ลูกบาศกเมตร
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-2565) หน้าที่ 94
 ลําดับที่  70 และ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-2565
)แก้ไข ครั้งที่ 5 ลําดับที่ 1 หน้าที่ 1

3.กอสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนางพยุง บุญเพ็ชร ถึง บ้านนายสาน 
พรมเจริญ หมูที่ 3 บ้านดงหลุม

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนางพยุง บุญเพ็ชร
 ถึง บ้านนายสาน พรมเจริญ หมูที่ 3 บ้านดงหลุม กว้าง 3.00
 เมตร ระยะทางยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมน้อยกวา 300.00 ตารางเมตร 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-2565) หน้าที่ 71
 ลําดับที่  4 และ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-2565
) แก้ไข ครั้งที่ 5 ลําดับที่ 2 หน้าที่ 1
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4.กอสร้างถนน คสล.บริเวณโรงสีถึงบ้านนางเพลิน พันธุหว้า หมูที่ 5 
บ้านรังเตี้ย

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.บริเวณโรงสีถึงบ้านนาง
เพลิน พันธุหว้า หมูที่ 5 บ้านรังเตี้ย กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 300.00
 ตารางเมตร 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-2565) หน้าที่ 72
 ลําดับที่ 5 และ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 5 ลําดับที่ 3 หน้าที่  1

5.กอสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนายหวลถึงหน้าฝายน้ําล้น หมูที่ 7 
บ้านวังแขม

จํานวน 128,400 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนายหวลถึงหน้าฝาย
น้ําล้น หมูที่ 7 บ้านวังแขม กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 80.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 240 ตารางเมตร 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-2565) ลําดับที่ 8
 หน้าที่ 73และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 5 ลําดับที่ 4 หน้าที่ 1
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6.โครงการกอสร้างถนน คลล. บริเวณทางเข้า ถนนทางหลวงหมาย
เลข 2321 เข้าที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนิยมชัย หมูที่ 7 
บ้านวังแขม

จํานวน 354,100 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คลล. บริเวณทางเข้า ถนนทางหลวง
หมายเลข 2321 เข้าที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนิยม
ชัย หมูที่ 7 บ้านวังแขม กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 137.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 685.00 ตาราง
เมตร 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-2565) ลําดับที่ 24
 หน้าที่ 78 และ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 5 ลําดับที่ 6 หน้าที่ 1

7.กอสร้างถนนลูกรังบดอัดแนน บริเวณศาลาประชาคมถึงถนนใหญ 
หมูที่ 8 บ้านคลองมะเกลือ

จํานวน 203,400 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนลูกรังบดอัดแนน บริเวณศาลา
ประชาคมถึงถนนใหญ หมูที่ 8 บ้านคลองมะเกลือกว้างเฉลี่ย 3.00
 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยลงลูกรัง พร้อมเกรด
ปรับแตงเรียบและบดอัดแนน จํานวน 405 ลูกบาศกเมตร
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 6 ลําดับที่ 2 หน้าที่ 1

8.กอสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม ถึงบ้านนายบุญชู ทองเอก 
หมูที่ 10 บ้านนิยมชัย

จํานวน 106,900 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม ถึงบ้านนาย
บุญชู ทองเอก หมูที่ 10 บ้านนิยมชัย กว้าง 4 เมตร ระยะทาง
ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 200
 ตารางเมตร 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 6 ลําดับที่ 4 หน้าที่ 2
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9.กอสร้างถนน คสล.จากวัดสามแยกประดูงาม ถึงบ้านนายสุวิทย 
เอ็นดู หมูที่ 11 บ้านสามแยกประดูงาม

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.จากวัดสามแยกประดูงาม ถึง
บ้านนายสุวิทย เอ็นดู หมูที่ 11 บ้านสามแยกประดูงามกว้าง 3
 เมตร ระยะทางยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมน้อยกวา 360.00 ตารางเมตร 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-2565) ลําดับที่ 79
 หน้าที่ 26 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 5  ลําดับที่ 5 หน้าที่ 1

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

1.ซอมแซมถนนคอนกรีต บริเวณบ้านนายมานะ นาคพุมถึงบ้านนาง
ทองใส หมู 6 บ้านดานจันทร

จํานวน 244,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนคอนกรีต บริเวณบ้านนายมานะ นาค
พุมถึงบ้านนางทองใส หมู 6 บ้านดานจันทร กว้าง 3.00
 เมตร ระยะทางยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมน้อยกวา 450 ตารางเมตร พร้อมซอมแซมทอระบายน้ํา คสล
. เดิมที่ชํารุด ขนาดทอ 0.40 X 1.00 เมตร จํานวน 3 ทอน และ
ปรับระดับฝาบอพักน้ํา คสล. จํานวน 11 บอ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-2565) หน้าที่ 89
 ลําดับที่ 56
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2.ซอมแซมถนนคอนกรีต โดยปูแอสฟัลทติกคอนกรีตทับหน้าพร้อม
บดทับ บริเวณสายทางบ้านหนองโสน หมูที่ 9 บ้านห้วยเขว้า

จํานวน 237,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนคอนกรีต โดยปูแอสฟัลทติกคอนกรีต
ทับหน้าพร้อมบดทับ บริเวณสายทางบ้านหนองโสน หมูที่ 9 บ้าน
ห้วยเขว้า กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04
 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 800 ตารางเมตร 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 6 ลําดับที่ 3 หน้าที่ 2

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 422,900 บาท

งบลงทุน รวม 422,900 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 422,900 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

1.ขุดลอกอางเก็บน้ําเขาหมูมัน หมูที่ 4 บ้านเขาหมูมัน จํานวน 209,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาขุดลอกอางเก็บน้ําเขาหมูมัน หมูที่ 4 บ้านเขาหมู
มัน กว้างเฉลี่ย 45.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร ลึกจากเดิม
เฉลี่ย 2.00 เมตร คิดเป็นปริมาณดินขุดไมน้อยกวา 4,050
 ลูกบาศกเมตร 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5 ลําดับที่ 1 หน้าที่ 3
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2.ขุดลอกคลองสงน้ํา คลองวังเปล พร้อมวางทอระบายน้ํา หมูที่ 12 
บ้านวังมโนราห

จํานวน 213,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาขุดลอกคลองสงน้ํา คลองวังเปล พร้อมวางทอ
ระบายน้ํา หมูที่ 12 บ้านวังมโนราห สภาพเดิม กว้างเฉลี่ย 4.00
 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ขุดลอกใหม กว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกจากเดิมเฉลี่ย 1.30
 เมตร ปริมาณดินขุดไมน้อยกวา 3,250 ลูกบาศกเมตรพร้อมวาง
ทอระบายน้ํา คสล.ขนาด ? 1.0 x 1.00 เมตร (มอก.ชั้น3
) จํานวน 12 ทอน (วาง 2 แถวคู) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5 ลําดับที่ 2 หน้าที่ 3

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,510,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,510,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการกิจการประปา
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,400,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในกิจการที่เป็นขององคการบริหารสวน
ตําบลนิยมชัย
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