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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลภูมิ
อําเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลภูมิ

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลภูมิ จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลภูมิอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นองคการ
บริหารสวนตําบลภูมิ จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 47,086,722.14 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 40,515,469.35 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 20,223,402.68 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 
779,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 2 โครงการ รวม 2,015,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 32,879,900.43 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 18,986.55 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 30,571.75 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 367,478.50 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 181,430.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 286,360.77 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 17,820,800.86 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 14,174,272.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 49,401.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 25,675,438.13 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 9,432,275.32 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,069,966.31 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,180,721.65 บาท

งบลงทุน จํานวน 845,340.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,147,134.85 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 49,401.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 5,139,405.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลภูมิ
อําเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 18,986.55 70,500.00 19,020.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

30,571.75 60,700.00 58,080.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 367,478.50 342,300.00 367,500.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

181,430.00 166,000.00 181,450.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 286,360.77 253,000.00 286,400.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 884,827.57 892,500.00 912,450.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 17,820,800.86 19,225,000.00 17,820,900.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

17,820,800.86 19,225,000.00 17,820,900.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,174,272.00 13,882,500.00 14,174,200.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

14,174,272.00 13,882,500.00 14,174,200.00

รวม 32,879,900.43 34,000,000.00 32,907,550.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลภูมิ
อําเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 9,432,275.32 10,167,640.00 10,701,590.00

งบบุคลากร 9,069,966.31 12,249,520.00 12,869,460.00

งบดําเนินงาน 5,180,721.65 7,137,440.00 7,655,300.00

งบลงทุน 845,340.00 3,479,400.00 456,800.00

งบเงินอุดหนุน 1,147,134.85 948,000.00 759,400.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 18,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 25,675,438.13 34,000,000.00 32,442,550.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลภูมิ

อําเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลภูมิ
อําเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,970,120

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 759,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,562,940

แผนงานสาธารณสุข 1,656,080

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,603,520

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 123,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 41,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,563,400

แผนงานการเกษตร 6,000

แผนงานการพาณิชย 455,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 10,701,590

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 32,442,550



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลภูมิ

อําเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 10,701,590 10,701,590
    งบกลาง 10,701,590 10,701,590

รวม 10,701,590 10,701,590

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,659,080 468,960 1,458,300 203,280 7,789,620
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,571,120 0 0 0 2,571,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,087,960 468,960 1,458,300 203,280 5,218,500

งบดําเนินงาน 1,322,500 36,000 745,500 61,500 2,165,500
    คาตอบแทน 413,000 6,000 216,500 1,500 637,000

    คาใช้สอย 414,000 30,000 327,000 55,000 826,000

    คาวัสดุ 188,500 0 182,000 5,000 375,500

    คาสาธารณูปโภค 307,000 0 20,000 0 327,000

งบเงินอุดหนุน 15,000 0 0 0 15,000
    เงินอุดหนุน 15,000 0 0 0 15,000

รวม 6,996,580 504,960 2,203,800 264,780 9,970,120

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 441,900 441,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 441,900 441,900

งบดําเนินงาน 318,000 318,000
    คาตอบแทน 41,500 41,500

    คาใช้สอย 177,000 177,000

    คาวัสดุ 89,500 89,500

    คาสาธารณูปโภค 10,000 10,000

รวม 759,900 759,900

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 758,880 902,760 1,661,640
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 758,880 902,760 1,661,640

งบดําเนินงาน 214,000 1,008,300 1,222,300
    คาตอบแทน 28,000 26,000 54,000

    คาใช้สอย 158,000 501,300 659,300

    คาวัสดุ 27,000 416,000 443,000

    คาสาธารณูปโภค 1,000 65,000 66,000

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

งบเงินอุดหนุน 0 657,000 657,000
    เงินอุดหนุน 0 657,000 657,000

รวม 994,880 2,568,060 3,562,940

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 645,180 645,180
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 645,180 645,180

งบดําเนินงาน 933,500 933,500
    คาตอบแทน 4,000 4,000

    คาใช้สอย 796,000 796,000

    คาวัสดุ 133,500 133,500

งบเงินอุดหนุน 77,400 77,400
    เงินอุดหนุน 77,400 77,400

รวม 1,656,080 1,656,080

หน้า : 5/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,158,720 0 1,158,720
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,158,720 0 1,158,720

งบดําเนินงาน 422,000 15,000 437,000
    คาตอบแทน 96,000 0 96,000

    คาใช้สอย 285,000 15,000 300,000

    คาวัสดุ 40,000 0 40,000

    คาสาธารณูปโภค 1,000 0 1,000

งบลงทุน 7,800 0 7,800
    คาครุภัณฑ 7,800 0 7,800

รวม 1,588,520 15,000 1,603,520

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 123,000 123,000
    คาใช้สอย 123,000 123,000

รวม 123,000 123,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 8,000 23,000 31,000
    คาวัสดุ 8,000 0 8,000

    คาใช้สอย 0 23,000 23,000

งบเงินอุดหนุน 0 10,000 10,000
    เงินอุดหนุน 0 10,000 10,000

รวม 8,000 33,000 41,000

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,172,400 0 1,172,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,172,400 0 1,172,400

งบดําเนินงาน 1,264,000 700,000 1,964,000
    คาตอบแทน 104,500 0 104,500

    คาใช้สอย 671,500 600,000 1,271,500

    คาวัสดุ 187,000 100,000 287,000

    คาสาธารณูปโภค 301,000 0 301,000

งบลงทุน 0 427,000 427,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 427,000 427,000

รวม 2,436,400 1,127,000 3,563,400

หน้า : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 6,000 6,000
    คาใช้สอย 1,000 1,000

    คาวัสดุ 5,000 5,000

รวม 6,000 6,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 455,000 455,000
    คาใช้สอย 40,000 40,000

    คาวัสดุ 115,000 115,000

    คาสาธารณูปโภค 300,000 300,000

รวม 455,000 455,000

หน้า : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,970,120

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 759,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,562,940

แผนงานสาธารณสุข 1,656,080

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,603,520

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 123,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 41,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,563,400

แผนงานการเกษตร 6,000

แผนงานการพาณิชย์ 455,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 10,701,590

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 32,442,550

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลภูมิ และโดยอนุมัติของนาย
อําเภอบางมูลนาก

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 32,442,550 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 32,442,550 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลภูมิ
อําเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลภูมิ
อําเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 60,968.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 158,397.61 3,765.72 0.00 100.00 % 3,770.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 8,236.83 64,500.00 -87.21 % 8,250.00
     ภาษีป้าย 5,164.00 6,984.00 6,000.00 16.67 % 7,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 224,529.61 18,986.55 70,500.00 19,020.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 727.50 582.00 800.00 -25.00 % 600.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 60.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 50,000.00 -100.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

30.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 279.50 148.75 300.00 -50.00 % 150.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 490.00 150.00 500.00 -70.00 % 150.00
     คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น

0.00 0.00 0.00 100.00 % 27,500.00

     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 30.00 0.00 100.00 % 30.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 5,600.00 1,700.00 5,600.00 -69.64 % 1,700.00

วันที่พิมพ : 13/8/2564  13:17:59 หนา : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาปรับการผิดสัญญา 3,408.50 27,448.50 3,500.00 685.71 % 27,500.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 620.00 452.50 0.00 100.00 % 450.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 11,155.50 30,571.75 60,700.00 58,080.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 2,245.50 2,245.50 2,300.00 -2.17 % 2,250.00
     ดอกเบี้ย 332,193.56 365,233.00 340,000.00 7.43 % 365,250.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 334,439.06 367,478.50 342,300.00 367,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 165,460.00 181,430.00 166,000.00 9.31 % 181,450.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 165,460.00 181,430.00 166,000.00 181,450.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 20.00 261.77 0.00 100.00 % 300.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 13,000.00 0.00 100.00 % 13,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 252,250.00 273,099.00 253,000.00 7.94 % 273,100.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 252,270.00 286,360.77 253,000.00 286,400.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 292,890.74 308,807.77 293,000.00 5.39 % 308,800.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 14,156,010.60 13,151,596.52 14,160,000.00 -7.12 % 13,151,600.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,325,020.92 1,312,732.50 1,350,000.00 -2.76 % 1,312,800.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 23,789.73 26,557.37 24,000.00 10.83 % 26,600.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,114,051.46 2,688,868.58 3,120,000.00 -13.82 % 2,688,900.00
     คาภาคหลวงแร 32,166.59 27,055.85 33,000.00 -18.18 % 27,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 27,474.87 23,920.27 28,000.00 -14.29 % 24,000.00

วันที่พิมพ : 13/8/2564  13:17:59 หนา : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

214,913.00 272,082.00 215,000.00 26.51 % 272,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 2,030.00 9,180.00 2,000.00 360.00 % 9,200.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 19,188,347.91 17,820,800.86 19,225,000.00 17,820,900.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 13,793,276.00 14,174,272.00 13,882,500.00 2.10 % 14,174,200.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,793,276.00 14,174,272.00 13,882,500.00 14,174,200.00
รวมทุกหมวด 33,969,478.08 32,879,900.43 34,000,000.00 32,907,550.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลภูมิ

อําเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 32,907,550   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 19,020 บาท
ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 3,770 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมาโดยประมาณการใกลเคียงกับ
รายรับจริงของปที่ผานมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 8,250 บาท

ประมาณการลดลงโดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริง
ของปที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 7,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมาโดยประมาณการใกลเคียงกับ
รายรับจริงของปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 58,080 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 600 บาท

ประมาณการลดลงโดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริง
ของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 150 บาท

ประมาณการลดลงโดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริง
ของปที่ผานมา
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 150 บาท

ประมาณการลดลงโดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริง
ของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น

จํานวน 27,500 บาท

คาดวาจะจัดเก็บได

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 30 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมาโดยประมาณการใกลเคียงกับ
รายรับจริงของปที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,700 บาท

ประมาณการลดลงโดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริง
ของปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 27,500 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมาโดยประมาณการใกลเคียงกับ
รายรับจริงของปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 450 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมาโดยประมาณการใกลเคียงกับ
รายรับจริงของปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 367,500 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 2,250 บาท

ประมาณการลดลงโดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริง
ของปที่ผานมา

ดอกเบี้ย จํานวน 365,250 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมาโดยประมาณการใกลเคียงกับ
รายรับจริงของปที่ผานมา
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 181,450 บาท
รายไดจากประปา จํานวน 181,450 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมาโดยประมาณการใกลเคียงกับ
รายรับจริงของปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 286,400 บาท
เงินที่มีผูอุทิศให จํานวน 300 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมาโดยประมาณการใกลเคียงกับ
รายรับจริงของปที่ผานมา

คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 13,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมาโดยประมาณการใกลเคียงกับ
รายรับจริงของปที่ผานมา

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 273,100 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมาโดยประมาณการใกลเคียงกับ
รายรับจริงของปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,820,900 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 308,800 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมาโดยประมาณการใกลเคียงกับ
รายรับจริงของปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 13,151,600 บาท

ประมาณการลดลงโดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริง
ของปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 1,312,800 บาท

ประมาณการลดลงโดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริง
ของปที่ผานมา
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 26,600 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมาโดยประมาณการใกลเคียงกับ
รายรับจริงของปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,688,900 บาท

ประมาณการลดลงโดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริง
ของปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 27,000 บาท

ประมาณการลดลงโดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริง
ของปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 24,000 บาท

ประมาณการลดลงโดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริง
ของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 272,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมาโดยประมาณการใกลเคียงกับ
รายรับจริงของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 9,200 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมาโดยประมาณการใกลเคียงกับ
รายรับจริงของปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 14,174,200 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 14,174,200 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมาโดยประมาณการใกลเคียงกับ
รายรับจริงของปที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 72,905 72,680 85,000 0 % 85,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,872 2,895 5,000 -10 % 4,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,327,800 7,376,100 7,778,400 3.69 % 8,065,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,621,600 1,644,000 1,810,200 4.21 % 1,886,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 0 6,000 0 % 6,000

เงินสํารองจาย 185,995.56 36,675.32 181,865 -1.12 % 179,823

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 374,667

เงินสมทบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 100,000 100,000 100,000 0 % 100,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนตําบลภูมิ
อําเภอบางมูลนาก    จังหวัดพิจิตร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

191,100.35 199,925 402,350 -100 % 0

รวมงบกลาง 9,503,272.91 9,432,275.32 10,368,815 10,701,590
รวมงบกลาง 9,503,272.91 9,432,275.32 10,368,815 10,701,590
รวมงบกลาง 9,503,272.91 9,432,275.32 10,368,815 10,701,590

รวมแผนงานงบกลาง 9,503,272.91 9,432,275.32 10,368,815 10,701,590
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 514,080 -100 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 514,080

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

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

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

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,713,600 1,713,600 1,886,400 0 % 1,886,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,398,320 2,398,320 2,571,120 2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,655,274.52 1,805,580.31 2,613,720 -15.1 % 2,219,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 102,385 108,000 0 % 108,000

เงินประจําตําแหนง 130,629 136,500 168,000 0 % 168,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 201,660 212,700 225,480 3.3 % 232,920

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 324,000 324,000 0 % 324,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000 36,000 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,431,563.52 2,617,165.31 3,475,200 3,087,960
รวมงบบุคลากร 4,829,883.52 5,015,485.31 6,046,320 5,659,080

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 100,000 215 % 315,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 200 % 15,000
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คาเชาบ้าน 76,664 47,900 120,000 -35 % 78,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 76,664 47,900 230,000 413,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 319,810 64,800 20,000 -100 % 0

คาจัดทําประกันภัยทรัพย์สิน 0 0 0 100 % 1,000

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 800 0 3,000 0 % 3,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 64,892 120,000 -50 % 60,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

48,820 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น

0 0 65,000 207.69 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการจัดทําเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
สวนตําบลภูมิ

0 20,000 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยประจําที่เลือกตั้ง และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ้านในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตําบลภูมิ
และนายกองค์การบริหารสวนตําบลภูมิ

0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 106,108.1 31,200 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 475,538.1 180,892 248,000 414,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 139,658.45 64,781.4 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 2,253 3,000 0 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840 4,890 7,000 -28.57 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 11,950 4,650 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 41,170 48,766 80,000 0 % 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 500 0 % 500

วัสดุคอมพิวเตอร์ 23,005 18,640 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 220,623.45 143,980.4 200,500 188,500
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 203,668.53 231,822.41 240,000 0 % 240,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 3,222 4,542 6,000 -33.33 % 4,000

คาบริการโทรศัพท์ 2,857.4 2,528.05 3,000 0 % 3,000

คาบริการไปรษณีย์ 49 44 1,000 900 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 38,520 38,520 47,000 -14.89 % 40,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 248,316.93 277,456.46 297,000 307,000
รวมงบดําเนินงาน 1,021,142.48 650,228.86 975,500 1,322,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ผู้บริหาร 0 8,000 4,000 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงาน (สําหรับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.) 

0 90,000 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน (สําหรับพนักงานจ้าง) 0 4,350 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน (สําหรับพนักงานสวนตําบล) 0 18,000 9,000 -100 % 0

เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - 
ดํา) ความเร็ว 30 แผนตอนาที

0 0 105,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)
ขนาด 24,000 บีทียู สําหรับห้องนายก
องค์การบริหารสวนตําบลภูมิ 

86,800 0 0 0 % 0
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เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)
ขนาด 24,000 บีทียู สําหรับห้องปลัด 
องค์การบริหารสวนตําบลภูมิ

43,400 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)
ขนาด 24,000 บีทียู สําหรับห้องสํานักปลัด

130,200 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 0 45,500 26,000 -100 % 0

โต๊ะประชุม 0 180,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 51,000 51,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 8,600 12,900 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 15,000 7,500 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 51,700 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 260,400 420,450 267,100 0
รวมงบลงทุน 260,400 420,450 267,100 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานของสถานที่กลาง ศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขต อําเภอ
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานของสถานที่กลาง ศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตอําเภอ
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565

0 0 0 100 % 15,000
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โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานของสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตอําเภอ
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

15,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลลําประดา 0 15,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 15,000 15,000 15,000 15,000
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 15,000 15,000 15,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 18,000 0 18,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 18,000 0 18,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 18,000 0 18,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 6,144,426 6,101,164.17 7,321,920 6,996,580
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 468,960

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 468,960
รวมงบบุคลากร 0 0 0 468,960

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 6,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 36,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 504,960
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 527,122 639,710 885,840 22.34 % 1,083,780

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 14,077 48,000 0 % 48,000

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 289,345 320,640 416,960 -34.64 % 272,520

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 14,700 9,540 24,000 -50 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 873,167 1,025,967 1,416,800 1,458,300
รวมงบบุคลากร 873,167 1,025,967 1,416,800 1,458,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

27,900 212,450 200,000 -22.5 % 155,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,500 -80 % 500

คาเชาบ้าน 32,184 35,000 36,000 0 % 36,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 24,000 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 60,084 271,450 268,500 216,500
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 113,560 171,050 221,140 -100 % 0

คาจัดทําประกันภัยทรัพย์สิน 0 0 0 100 % 1,000

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 10,000

คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคนงานทั่วไป 0 0 0 100 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ชวยเจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้

0 0 0 100 % 108,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 57,940 70,000 -50 % 35,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

52,510 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,544.58 9,950 13,000 284.62 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมค่าใช้สอย 176,614.58 238,940 304,140 327,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 49,543 81,554 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 576 500 0 % 500

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 900 1,000 0 % 1,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 18,800 0 20,000 50 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 51,650 44,670 50,000 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 500 0 % 500

วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,790 76,610 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุสํารวจ 0 1,230.5 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 137,783 205,540.5 192,000 182,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 4,248 17,120 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 4,248 17,120 30,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 378,729.58 733,050.5 794,640 745,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน (สําหรับพนักงานจ้าง) 0 4,350 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน (สําหรับพนักงานสวนตําบล) 0 9,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 

64,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 0 26,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 

0 17,000 34,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 8,600 8,600 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 2,500 5,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 64,000 67,450 47,600 0
รวมงบลงทุน 64,000 67,450 47,600 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,315,896.58 1,826,467.5 2,259,040 2,203,800
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 203,280

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 203,280
รวมงบบุคลากร 0 0 0 203,280

วันที่พิมพ์ : 13/8/2564  13:19 หน้า : 14/61



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 1,500

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 1,500
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 45,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 55,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 61,500

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 264,780
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,460,322.58 7,927,631.67 9,580,960 9,970,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเกี่ยวกับการดําเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ

0 300 7,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 300 7,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 300 7,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 300 7,000 0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 274,200 217,530 355,320 -16.16 % 297,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 24,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 394,200 337,530 475,320 441,900
รวมงบบุคลากร 394,200 337,530 475,320 441,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 100,000 -60 % 40,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,500 0 % 1,500

คาเชาบ้าน 36,000 30,000 10,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 36,000 30,000 116,500 41,500
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 72,400 99,400 81,000 -100 % 0

คาจัดทําประกันภัยทรัพย์สิน 0 0 0 100 % 1,000

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 110,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 100 % 20,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

1,940 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการเกี่ยวกับการดําเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ

0 0 0 100 % 1,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 127,197.8 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 83,450.5 8,640 109,000 -67.89 % 35,000

รวมค่าใช้สอย 157,790.5 235,237.8 200,000 177,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 2,986 960 500 0 % 500

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 1,000 0 % 1,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 1,000 0 % 1,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 7,610 5,357 90,000 -77.78 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 61,700 56,000 50,000 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 500 0 % 500

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 3,000 1,000 0 % 1,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 44,500 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุอื่น 0 0 500 0 % 500

รวมค่าวัสดุ 116,796 65,317 159,500 89,500
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 10,000 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงบดําเนินงาน 310,586.5 330,554.8 486,000 318,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป

0 30,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 30,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 30,000 0 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 704,786.5 698,084.8 961,320 759,900
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 704,786.5 698,384.8 968,320 759,900

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 15,060 335,910 77.69 % 596,880

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,000 135,060 497,910 758,880
รวมงบบุคลากร 120,000 135,060 497,910 758,880

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 40,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 100 % 2,000

คาเชาบ้าน 0 0 10,000 110 % 21,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 53,500 28,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 243,000 270,367 254,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ชวยเจ้า
หน้าที่ธุรการกองการศึกษา

0 0 0 100 % 108,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จาย พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา งานตางๆ

3,850 7,750 7,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 850 2,500 300 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 246,850 278,967 293,500 158,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 28,483 24,658 60,000 -83.33 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 1,000 0 % 1,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 7,350 4,495 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 500 100 % 1,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 14,400 8,000 -37.5 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 35,833 43,553 79,500 27,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 3,000 -100 % 0

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 500 100 % 1,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 3,500 1,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงบดําเนินงาน 282,683 322,520 430,000 214,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน (สําหรับพนักงานจ้าง) 0 1,450 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน (สําหรับพนักงานสวนตําบล) 0 3,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 0 6,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 17,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 2,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 30,450 0 22,000
รวมงบลงทุน 0 30,450 0 22,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการ “บางมูลนากรวมใจ เทิดไท้
ราชวงศ์จักรี 119 ปี 
พระปิยมหาราช เสด็จประพาสบางมูลนาก”

0 0 5,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 5,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 5,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 402,683 488,030 932,910 994,880
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 547,320 575,640 621,120 5.72 % 656,640

เงินวิทยฐานะ 42,000 42,000 84,000 0 % 84,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 121,440 125,760 133,320 3.6 % 138,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 734,760 767,400 862,440 902,760
รวมงบบุคลากร 734,760 767,400 862,440 902,760
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 3,000 40,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,000 -66.67 % 1,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 20,800 22,200 25,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 20,800 25,200 68,000 26,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,200 2,000 5,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 20,000

คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยผู้ดูแลเด็กปฏิบัติ
งานประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล
อําเภอบางมูลนาก

0 0 0 100 % 108,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 20,452 35,000 -14.29 % 30,000
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

43,288 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการขับขี่ปลอดภัยใสใจเด็กปฐมวัย 0 0 0 100 % 8,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 25,300

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

292,910 261,690 293,740 -4.68 % 280,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,800 0 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 343,198 284,142 348,740 501,300
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,243 6,374 10,000 0 % 10,000

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

วัสดุงานบ้านงานครัว 6,662 16,228 3,000 12,433.33 % 376,000

คาอาหารเสริม (นม) 343,668.72 349,373.92 402,200 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 500 500 % 3,000

วัสดุกีฬา 4,915 1,350 5,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 500 2,700 3,000 66.67 % 5,000
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วัสดุการศึกษา 8,544 9,788 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 371,532.72 385,813.92 466,700 416,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 21,041.48 21,533.44 36,000 11.11 % 40,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 1,392 1,176 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 642.68 13,650 46.52 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 22,433.48 23,352.12 54,650 65,000
รวมงบดําเนินงาน 757,964.2 718,508.04 938,090 1,008,300

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สําหรับเด็กอนุบาล 0 0 11,400 -100 % 0

โต๊ะสําหรับเด็กอนุบาล 0 0 5,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 16,900 0
รวมงบลงทุน 0 0 16,900 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดจ้างครูสอนดนตรี ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2562

48,000 0 0 0 % 0

โครงการจ้างครูสอนคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 48,000

โครงการจ้างครูสอนคอมพิวเตอร์โรงเรียน
อนุบาลอําเภอบางมูลนาก (วัดห้วยเขน)

0 0 96,000 -100 % 0

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาล
อําเภอบางมูลนาก (วัดห้วยเขน)

0 0 604,000 0.83 % 609,000

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลอําเภอบางมูลนาก  
(วัดห้วยเขน)

0 88,000 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลอําเภอบางมูลนาก 
(วัดห้วยเขน)

712,000 574,860 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลอําเภอ
บางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 0 88,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 760,000 750,860 700,000 657,000
รวมงบเงินอุดหนุน 760,000 750,860 700,000 657,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,252,724.2 2,236,768.04 2,517,430 2,568,060
รวมแผนงานการศึกษา 2,655,407.2 2,724,798.04 3,450,340 3,562,940
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 348,840 43.67 % 501,180

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 24,000 0 % 24,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,000 120,000 492,840 645,180
รวมงบบุคลากร 120,000 120,000 492,840 645,180

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 25,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 100 % 2,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 2,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 2,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 28,000 4,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 16,605 10,000 -100 % 0

คาจัดทําประกันภัยทรัพย์สิน 0 0 0 100 % 1,000

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายตางๆ เกี่ยวกับการสงเสริมการ
ดําเนินงานและบริหารงานจัดการระบบ
แพทย์ฉุกเฉิน

509,960 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 70,000 -71.43 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
(Emergency Medical Services)

0 550,640 600,000 0 % 600,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออก

70,234 0 50,000 0 % 50,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

32,500 0 0 0 % 0
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 30,775 35,000 0 % 35,000

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค์

0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,495.09 17,740 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 617,189.09 615,760 805,000 796,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 3,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 19,200 2,500 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 77,100 72,900 115,000 -30.43 % 80,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 15,000 108,000 65,000 -53.85 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 500 0 % 500

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 4,000 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 111,300 187,400 206,500 133,500
รวมงบดําเนินงาน 728,489.09 803,160 1,039,500 933,500
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 200,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 200,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขอรับเงินอุดหนุนจัดตั้งโรง
พยาบาลสนาม : กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาล
บางมูลนาก อําเภอบางมูลนาก จังหวัด
พิจิตร

0 0 110,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 
2 ตําบลห้วยเขน

0 0 7,000 -100 % 0

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 
4 ตําบลห้วยเขน

0 0 7,000 -100 % 0
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โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุน
ในชุมชน/หมูบ้าน) ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 1 
ตําบลห้วยเขน

0 0 0 100 % 6,450

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุน
ในชุมชน/หมูบ้าน) ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 2 
ตําบลห้วยเขน

0 0 0 100 % 6,450

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุน
ในชุมชน/หมูบ้าน) ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 3 
ตําบลห้วยเขน

0 0 0 100 % 6,450

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุน
ในชุมชน/หมูบ้าน) ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 4 
ตําบลห้วยเขน

0 0 0 100 % 6,450

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมูที่ 1 ตําบลห้วยเขน

0 0 0 100 % 6,450

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมูที่ 2 ตําบลห้วยเขน

0 0 0 100 % 6,450
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมูที่ 3 ตําบลห้วยเขน

0 0 0 100 % 6,450

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมูที่ 4 ตําบลห้วยเขน

0 0 0 100 % 6,450

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค์ หมูที่ 1 ตําบลห้วยเขน

0 0 0 100 % 6,450

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค์ หมูที่ 2 ตําบลห้วยเขน

0 0 0 100 % 6,450

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค์ หมูที่ 3 ตําบลห้วยเขน

0 0 0 100 % 6,450

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค์ หมูที่ 4 ตําบลห้วยเขน

0 0 0 100 % 6,450

รวมเงินอุดหนุน 0 0 124,000 77,400
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 124,000 77,400

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 848,489.09 923,160 1,856,340 1,656,080
รวมแผนงานสาธารณสุข 848,489.09 923,160 1,856,340 1,656,080

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 320,640 447,989 857,600 8.4 % 929,640
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 19,935 24,000 0 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 132,840 137,520 145,800 3.62 % 151,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 21,900 24,000 -50 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 477,480 627,344 1,093,400 1,158,720
รวมงบบุคลากร 477,480 627,344 1,093,400 1,158,720

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 45,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 0 % 1,000

คาเชาบ้าน 42,000 42,000 42,000 42.86 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 35,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,800 3,400 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 48,800 45,400 98,000 96,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 111,000 216,909 220,000 -100 % 0
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คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 4,000

คาจ้างเหมาบริการตําแหนงคนงานทั่วไป 
(ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล)

0 0 0 100 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคนงานทั่วไป 0 0 0 100 % 108,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 23,408 35,000 -42.86 % 20,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

27,958 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 15,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 9,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาด้านอาชีพแก
สตรี

12,759 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุ

43,900 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,680 17,418 20,000 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 206,297 257,735 275,000 285,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,058 39,294 30,000 16.67 % 35,000
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วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 3,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,840 2,700 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 12,898 41,994 38,000 40,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 431 284 1,000 0 % 1,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 431 284 1,000 1,000
รวมงบดําเนินงาน 268,426 345,413 412,000 422,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน (สําหรับพนักงานจ้าง) 0 1,450 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน (สําหรับพนักงานสวนตําบล) 0 6,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 

64,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 0 0 0 100 % 3,500

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 0 13,000 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 

0 17,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 4,300 0 100 % 4,300

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 2,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 64,000 44,250 0 7,800
รวมงบลงทุน 64,000 44,250 0 7,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 809,906 1,017,007 1,505,400 1,588,520
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส

0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 15,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 15,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 15,000
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รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 809,906 1,017,007 1,505,400 1,603,520
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 824,760 879,180 958,200 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 108,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 986,760 1,041,180 1,120,200 0
รวมงบบุคลากร 986,760 1,041,180 1,120,200 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 50,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 69,000 72,000 75,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,600 1,200 18,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 74,600 73,200 145,000 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 341,700 450,600 545,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 16,680 20,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

6,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการสํารวจรังวัดตรวจสอบและ
จัดทําแนวเขตการปกครองขององค์การ
บริหารสวนตําบลภูมิ

0 5,820 15,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,500 650 45,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 351,200 473,750 625,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,255 10,009 20,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 6,000 -100 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 4,960 8,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 80,521.19 122,247.68 150,000 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 0 11,000 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 55,905 59,505 50,000 -100 % 0
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วัสดุสํารวจ 0 417.3 1,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 145,681.19 208,138.98 235,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 12,000 -100 % 0

คาบริการไปรษณีย์ 0 111 500 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 111 12,500 0
รวมงบดําเนินงาน 571,481.19 755,199.98 1,017,500 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ผู้บริหาร 0 4,000 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน (สําหรับพนักงานจ้าง) 0 1,450 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน (สําหรับพนักงานสวนตําบล) 0 6,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)
ขนาด 24,000 บีทียู สําหรับห้องกองชาง

43,400 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 0 19,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องเลื่อยยนต์ ขนาด 12 นิ้ว 0 21,990 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) 

0 30,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

0 4,300 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 Va 0 2,500 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 4,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 43,400 89,740 4,000 0
รวมงบลงทุน 43,400 89,740 4,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,601,641.19 1,886,119.98 2,141,700 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 717 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 717 0 40,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 39,525 49,785 50,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 56,140 10,000 -100 % 0
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 33,236 23,850 35,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 72,761 129,775 95,000 0
รวมงบดําเนินงาน 73,478 129,775 135,000 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งป้ายจราจรป้ายเตือน ถนน
สาย พจ.ถ.71-003 สายทางเข้า             
วัดห้วยเขน - บ้านวังตะกู หมูที่ 3,4 บ้าน
ห้วยเขน ตําบลห้วยเขน อําเภอบางมูลนาก 
จังหวัดพิจิตร

0 0 14,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 14,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 14,000 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

ขยายเขตไฟสาธารณะให้กับบริเวณบ้านนาง
สุรินทร์  เปลงทอง หมูที่ 5 ตําบลภูมิ อําเภอ
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

0 149,706.92 0 0 % 0

ขยายเขตไฟสาธารณะให้กับบริเวณบ้าน
นายจรัญ  อั่วหงวน หมูที่ 5 ตําบลภูมิ 
อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

0 102,633.82 0 0 % 0

ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าให้กับประปา
หมูบ้านบ้านไดมะขาม หมูที่ 5 ตําบลห้วย
เขน อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

0 40,487.55 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาอําเภอ
บางมูลนาก

21,366.32 71,046.56 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 21,366.32 363,874.85 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 21,366.32 363,874.85 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 94,844.32 493,649.85 149,000 0
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 2,825 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 500 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 18,325 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 38,325 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 38,325 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,696,485.51 2,379,769.83 2,329,025 0

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการขับขี่ปลอดภัยหวงใยเด็กและ
เยาวชน                       

0 7,800 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

0 0 0 100 % 12,000

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้ม
แข็งในครอบครัว

0 0 25,000 -100 % 0

โครงการเยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติด 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมพัฒนาสตรี 0 0 0 100 % 15,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาด้านอาชีพแก
เด็กและเยาวชน

0 0 0 100 % 11,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาด้านอาชีพแกผู้
สูงอายุและคนพิการ

0 0 25,000 -100 % 0
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โครงการสงเสริมและพัฒนาด้านอาชีพแก
สตรี

0 0 25,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนิน
งานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 100 % 25,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 25,000 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ

0 7,200 55,000 9.09 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 0 15,000 185,000 123,000
รวมงบดําเนินงาน 0 15,000 185,000 123,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 15,000 185,000 123,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 15,000 185,000 123,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 8,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 8,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 8,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู
หัว 

10,080 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง

4,920 0 0 0 % 0
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โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

6,460 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดงาน
นมัสการหลวงพอเพชรและงานสมโภชเมือง
พิจิตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

0 0 0 100 % 18,000

รวมค่าใช้สอย 21,460 0 0 23,000
รวมงบดําเนินงาน 21,460 0 0 23,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดงาน
นมัสการหลวงพอเพชรและงานสมโภชเมือง
พิจิตร ประจําปีงบประมาณ 2564

0 0 18,000 -100 % 0

อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลวังกรด 0 17,400 0 0 % 0

อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลวังตะกู 12,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานประเพณีแขงขันเรือยาว
จังหวัดพิจิตร ชิงถ้วยพระราชทานพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว ประจําปี 2564

0 0 10,000 -100 % 0
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โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
บูรณาการ กิจกรรม งานประเพณีแขงขัน
เรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัว ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 10,000

อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 10,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 22,000 17,400 28,000 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 22,000 17,400 28,000 10,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 43,460 17,400 28,000 33,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 43,460 17,400 28,000 41,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,010,400

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,172,400
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,172,400
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,500

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 104,500
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจัดทําประกันภัยทรัพย์สิน 0 0 0 100 % 1,500

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 10,000

คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคนงานทั่วไป 0 0 0 100 % 432,000

คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ชวยชางโยธา 0 0 0 100 % 108,000

คาใช้จายในการสํารวจรังวัดตรวจสอบและ
จัดทําแนวเขตการปกครอง อบต.ภูมิ

0 0 0 100 % 30,000

คาสํารวจ ออกแบบและควบคุมงานกอสร้าง 0 133,500 200,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 40,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 133,500 200,000 671,500
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 60,000

วัสดุสํารวจ 0 0 0 100 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 187,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 300,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 301,000
รวมงบดําเนินงาน 0 133,500 200,000 1,264,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 133,500 200,000 2,436,400
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งานก่อสร้าง
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 10,000 -100 % 0

คาสํารวจ ออกแบบและควบคุมงานกอสร้าง 0 0 0 100 % 300,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 59,200 0 150,000 100 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 59,200 0 160,000 600,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 100,000
รวมงบดําเนินงาน 59,200 0 160,000 700,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

แบบหลอลูกปูนคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยม 0 0 20,400 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 20,400 0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณบ้านนายประไพ ฉิมจิ๋ว หมูที่ 4 
ตําบลภูมิ อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

0 0 0 100 % 327,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างกําแพงกันดินคอนกรีต
เสริมเหล็ก หัวและท้ายทอเหลี่ยม บริเวณ
ทางข้ามบ้านนางบุญมี จงกล หมูที่ 4 ตําบล
ภูมิ อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

0 0 34,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางกําไร ดีพูล หมูที่ 3 ตําบลห้วย
เขน อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

0 0 246,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางสาวสุมาลา พัวเฮง หมูที่ 2 
ตําบลห้วยเขน อําเภอบางมูลนาก จังหวัด
พิจิตร

0 0 57,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3 ตําบลห้วยเขน ทางเข้าบ้านนายคํา
มูล  ทองอุบล

0 113,000 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมูที่ 1 ตําบล
ภูมิ จากถนนสายทางหลวงแผนดิน 1069 
ถึง บริเวณนานายบุญมี  จันทร์ขํา

67,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมูที่ 1 ตําบล
ภูมิ จากถนนสายบางลําภู - ดงเย็น ถึง 
บริเวณนานายเปลี่ยน  รุงแสง 

32,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมูที่ 1 ตําบล
ภูมิ จากบริเวณทอลอดเหลี่ยม คสล. 
ถึงบริเวณบ้านนางบุญเจิด  พรมจีน 

18,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมูที่ 3 ตําบล
ภูมิ จากบริเวณบ้านนายพิษ  จิอู๋ ถึง บริเวณ
นานางกนกพร  สินธุชาติ

52,500 0 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณนานายประสิทธิ์ นนทรีย์ หมูที่ 
5 ตําบลห้วยเขน อําเภอบางมูลนาก จังหวัด
พิจิตร

0 0 6,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณบ้านนางกลิ่น อ่ําดิษฐ์ หมูที่ 2 
ตําบลภูมิ อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

0 0 47,000 -100 % 0

เงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คาk) 

0 0 50,000 -100 % 0
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการขยายและเสริมคันคลองบุษบงค์ 
จากที่นายเลี้ยว ตันมี ไปบ้านนายไพโรจน์ 
จันทรคณา หมูที่ 3 ตําบลภูมิ อําเภอ
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

0 0 26,000 -100 % 0

โครงการขยายและเสริมคันคลองบุษบงค์ 
จากปากลําไดกระถิน - บ้านนายบุญเกิด 
นิลขาว หมูที่ 1 ตําบลห้วยเขน อําเภอ
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการขยายและเสริมคันคลองบุษบงค์ 
จากสะพาน คสล.ไป บ้านนางสมนึก สังข์
กลม หมูที่ 3 ตําบลภูมิ อําเภอบางมูลนาก 
จังหวัดพิจิตร

0 0 6,500 -100 % 0

โครงการขยายและเสริมคันไดคลองน้อย 
บริเวณบ้านนายพลอย หลวงแก้ว หมูที่ 1 
ตําบลภูมิ  อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

0 0 8,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมคันคลองบุษบงค์ บริเวณ
บ้านนายรวย จันทร์หอม หมูที่ 1 ตําบลภูมิ 
อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

0 0 3,000 -100 % 0
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โครงการซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางทองย้อย พันธ์ดวง หมูที่ 5 
ตําบลห้วยเขน อําเภอบางมูลนาก จังหวัด
พิจิตร

0 0 243,000 -100 % 0

โครงการซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเรียบลําไดตายวน จากแยกบ้านนาย
ขวัญเมือง โพธิ์ใบ ไปบ้านนางกําไร  ดีพูล 
หมูที่ 3 ตําบลห้วยเขน อําเภอบางมูลนาก 
จังหวัดพิจิตร

0 0 143,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบริเวณฝายน้ําล้นถึงสามแยกบ้านนาย
เมี้ยน  กลางสอน  หมูที่ 2 ตําบลภูมิ อําเภอ
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

0 0 1,142,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3 ตําบลภูมิ สายบ้านนางสุนทร  สน
ป้อม อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากทอเหลี่ยม 
คสล. บ้านนางสาวทองล้วน  จันทรคณา - 
นานายเจริญ เอี้ยงลี่ หมูที่ 3 ตําบลภูมิ 
อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

0 0 53,000 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากนานางสาว
บุญชวย  เทียรมา ไปนานายธวัช ฉิมจิ๋ว หมู
ที่ 5 ตําบลห้วยเขน อําเภอบางมูลนาก 
จังหวัดพิจิตร

0 0 96,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากนานาย
ทองแดง  ควรคํานวณ - นานายพิษ  จิอู๋ หมู
ที่ 4 ตําบลภูมิ อําเภอบางมูลนาก จังหวัด
พิจิตร

0 0 44,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากบริเวณ
บ้านนางเจียม  คุณปรีชา - บ้านนางเสงี่ยม  
พวงทอง หมูที่ 1 ตําบลภูมิ อําเภอ
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 

0 0 27,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน
ภูมิวิทยา

0 0 71,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาลอําเภอบางมูลนาก

0 0 36,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานองค์การ
บริหารสวนตําบลภูมิ

248,000 0 0 0 % 0

โครงการเสริมคันคลองบุษบงค์ จากบ้าน
นางทองล้วน มั่งมี ไปบ้านนายวิจิตร กลาง
สอน หมูที่ 4 ตําบลภูมิ อําเภอบางมูลนาก 
จังหวัดพิจิตร

0 0 2,000 -100 % 0
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โครงการเสริมคันคลองบุษบงค์ จากบ้าน
นายบุญทรง สายกลาย ไปบ้านนางวิมล 
มวงพรหม หมูที่ 4 ตําบลภูมิ อําเภอ
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

0 0 132,000 -100 % 0

โครงการเสริมคันคลองบุษบงค์ จากบ้าน
นายประชา ปังเกตุ - บ้านนางอุไร ศรีสุนทร 
หมูที่ 1 ตําบลห้วยเขน อําเภอบางมูลนาก 
จังหวัดพิจิตร

0 0 48,000 -100 % 0

โครงการเสริมคันคลองบุษบงค์ จากสะพาน
ข้ามบ้านนางวรรณา ยกศิริ ไปบริเวณบ้าน
นายจงรักษ์ จงกล หมูที่ 4 ตําบลภูมิ อําเภอ
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

0 0 7,000 -100 % 0

โครงการเสริมคันคลองบุษบงค์ บริเวณข้าง
บ้านนายซิม ศรีสงคราม หมูที่ 1 ตําบลห้วย
เขน อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

0 0 6,500 -100 % 0

โครงการเสริมคันคลองบุษบงค์ บริเวณบ้าน
นางประชุม สุฤทธิ์ หมูที่ 4 ตําบลภูมิ
อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

0 0 4,900 -100 % 0
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โครงการเสริมคันคลองบุษบงค์ บริเวณบ้าน
นายสัมฤทธิ์ เอี่ยมคุ้ย หมูที่ 4 ตําบลภูมิ
อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

0 0 5,500 -100 % 0

โครงการเสริมคันไดตายวน จากนานายอํา
นวย หงษ์ศรี ไปนานางอนงค์ จันทรา     
หมูที่ 4 ตําบลห้วยเขน อําเภอบางมูลนาก 
จังหวัดพิจิตร

0 0 60,000 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 418,500 113,000 2,909,400 427,000
รวมงบลงทุน 418,500 113,000 2,929,800 427,000

รวมงานก่อสร้าง 477,700 113,000 3,089,800 1,127,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 477,700 246,500 3,289,800 3,563,400

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 1,000 0 % 1,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 1,000 1,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 321 0 20,000 -75 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 321 0 25,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 321 0 26,000 6,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 321 0 26,000 6,000
รวมแผนงานการเกษตร 321 0 26,000 6,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 9,020 0 10,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 200 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 9,020 0 20,000 40,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 5,581.9 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 1,000 400 % 5,000

วัสดุกอสร้าง 75,038.03 79,173.21 80,000 25 % 100,000
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วัสดุอื่น 0 0 1,000 400 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 80,619.93 79,173.21 92,000 115,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 187,204.13 164,338.26 300,000 0 % 300,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 187,204.13 164,338.26 300,000 300,000
รวมงบดําเนินงาน 276,844.06 243,511.47 412,000 455,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

ปัมน้ําบาดาล (ซัมเมอร์สประปา) ขนาด 2 
นิ้ว 2 HP

24,610 50,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 24,610 50,000 0 0
รวมงบลงทุน 24,610 50,000 0 0

รวมงานกิจการประปา 301,454.06 293,511.47 412,000 455,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 301,454.06 293,511.47 412,000 455,000

รวมทุกแผนงาน 24,501,604.85 25,675,438.13 34,000,000 32,442,550
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลภูมิ

อําเภอบางมูลนาก   จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,442,550 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 10,701,590 บาท
งบกลาง รวม 10,701,590 บาท

งบกลาง รวม 10,701,590 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย 
และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม 
พ.ศ.2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้างพนักงานจ้าง 
เงินเพิ่มคาครองชีพ คาจ้างชั่วคราว โดยปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ 
มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และ
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ 
มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  
(กองคลัง)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
เพื่อให้ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย 
หรือสูญหายอัน เนื่องมาจากการทํางานให้แกนายจ้าง โดย
คํานวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างทั้งปี 
(มกราคม – ธันวาคม) (กองคลัง)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,065,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุ
ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนโดย
ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และหนังสือตางๆ
ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,886,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ
ให้แกคนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด โดย
ดําเนินการจายเบี้ยความพิการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2553 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และหนังสือตางๆ
ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดสแกผู้ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและทําการ
วินิจฉัยแล้ว เป็นการดําเนินการตามภารกิจถายโอน 
มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
หนังสือตางๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)
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เงินสํารองจาย จํานวน 179,823 บาท

- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเรงดวน  หรือใช้จายในกรณี
เกิดอุทกภัย อัคคีภัยหรือสาธารณภัยตาง ๆ หรือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 19 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 
2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 
และหนังสือตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
(สํานักปลัด อบต.)
- การป้องกันและระงับโรคติดตอ 
เพื่อจายในการป้องกันและระงับโรคติดตอ 
เชน การป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 19
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120 
ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2343 ลงวันที่ 22 เมษายน
2564 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563  
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563  
และหนังสือตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
(สํานักปลัด อบต.)
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 374,667 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น  (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบันโดย คํานวณตั้งจายในอัตราร้อยละ 2 
ของประมาณการรายรับ ทุกประเภทประจําปี 
และมิให้นํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มี
ผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ
(สํานักปลัด อบต.)

เงินสมทบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน (สํานักปลัด อบต.)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,996,580 บาท

งบบุคลากร รวม 5,659,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหาร
สวนตําบลรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด 
ดังนี้
(1) เงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ในอัตราเดือนละ 20,400 บาท จํานวน 12 เดือน
(2) เงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท/คน จํานวน 2 คน 
จํานวน 12 เดือน (สํานักปลัด อบต.)
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และหนังสือ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
(1) คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน
(2) คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ 880 บาท/คน จํานวน 2 คน 
จํานวน 12 เดือน (สํานักปลัด อบต.)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบันและหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด 
ดังนี้
(1) คาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน
(2) คาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ในอัตราเดือนละ 880 บาท/คน จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน 
(สํานักปลัด อบต.)
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และหนังสือตาง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
คาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน 
(สํานักปลัด อบต.)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,886,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ถึงปัจจุบัน และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด 
ดังนี้
(1) คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน 
(2) คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ในอัตราเดือนละ 9,180 บาท จํานวน 12 เดือน 
(3) คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท/คน จํานวน 18 คน 
จํานวน 12 เดือน 
(4) คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน  
(สํานักปลัด อบต.)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,087,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,219,040 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
ให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) 
โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน จํานวน 6 อัตรา 
ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 อัตรา
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
(3) หัวหน้าสํานักปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา
(4) นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน 1 อัตรา
(5) นิติกร จํานวน 1 อัตรา
(6) เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
(สํานักปลัด อบต.) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ให้แกพนักงานสวนตําบล 
จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 
12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่องกําหนด
หลักเกณฑการให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้
รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 
เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการหรือพนักงาน
สวนท้องถิ่นระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินเดือนคาตอบแทนเป็น
รายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง) และประกาศ 
ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่นลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) (สํานักปลัด อบต.) 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง 
บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดพิจิตร  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 
2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
(สํานักปลัด อบต.)

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 232,920 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงคาจ้างประจํา  
จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 
12 เดือน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา 
(สํานักปลัด อบต.)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปจํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 
2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
จํานวน 3 อัตรา  ดังนี้     
คนงาน จํานวน 3 อัตรา
(สํานักปลัด อบต.)    
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พิจิตร เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) 
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน (สํานักปลัด อบต.)

งบดําเนินงาน รวม 1,322,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 413,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 315,000 บาท

คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
- เพื่อจายเป็นคาคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ตามระเบียบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด อบต.) 

วันที่พิมพ : 13/8/2564  13:20:08 หน้า : 11/100



คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานใน
ที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการใน
ที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงาน
นอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ
นอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงาน
ในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือ
กะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตาม
กฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลด้วย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (สํานักปลัด อบต.)

คาเชาบ้าน จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้านให้แกพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิเบิกคาเชาบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยคาเชาบ้าน ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (สํานักปลัด อบต.)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก  
พนักงานสวนตําบล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สํานักปลัด อบต.)
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ค่าใช้สอย รวม 414,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจัดทําประกันภัยทรัพยสิน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อาทิเชน รถยนตสวนราชการ
ครุภัณฑ อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอยางอื่นเว้นอาคารสํานักงาน
หรืออาคารที่ทําการรวมถึงอาคารประกอบอื่นที่ใช้ประโยชน
ตอเนื่องและบ้านพักข้าราชการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (สํานักปลัด อบต.)

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ
เข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติตาง ๆ คาซักฟอก คาระวาง
รถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรม
เนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกันภัยตาง ๆ และคาจ้างเหมาบริการ
อื่น ๆ ที่เป็นกิจการ ในอํานาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจายได้  
ในประเภทรายจายนี้ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก ประเภท
รายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 
มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงิน
คาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สํานักปลัด อบต.)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 3,000 บาท

- คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   
เพื่อจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับ
กรณีหนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก เข้าดูงานหรือเยี่ยมชม
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจ
ราชการ การแถลงขาวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น การมอบ
เงินหรือสิ่งของบริจาคให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(สํานักปลัด อบต.)
- คาใช้จายในการจัดประชุม     
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดประชุมราชการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น รวมถึงการประชุมราชการทางไกล
ผานดาวเทียม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(สํานักปลัด อบต.)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทางคาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน และคาใช้จายอื่น ๆ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (สํานักปลัด อบต.)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัด อบต.)

โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้ง เชน คาวัสดุ 
คาแบบพิมพ คาป้ายประชาสัมพันธ  คาใช้จายเกี่ยวกับการ
จัดสถานที่ คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการ 
คาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว5013  ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 107 ลําดับที่ 7  (สํานักปลัด อบต.)

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้ง และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบ้านในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ภูมิและนายกองคการบริหารสวนตําบลภูมิ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน คาอาหารวาง 
และเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาป้ายโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 11 หน้าที่ 18 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด อบต.)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนก ประเภทรายรับ – รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด อบต.)

ค่าวัสดุ รวม 188,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุเชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน กระดาษ หมึกเครื่องถายเอกสาร 
แฟ้ม ดินสอ ปากกา ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ 
(สํานักปลัด อบต.)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง อาทิเชน แก้วน้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น 
แปรง ไม้กวาด ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไขควง 
ประแจ แมแรง ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน หม้อน้ํา
รถยนต ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง 
รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  
คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล  
น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับรถสวน
กลางของ อบต. และครุภัณฑ ของ อบต. เชน เครื่องตัดหญ้า
เป็นต้น ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุเชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง อาทิเชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม ฯลฯ
(สํานักปลัด อบต.)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือ
จานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร หมึกเครื่องพิมพ ฯลฯ 
(สํานักปลัด อบต.)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 307,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายคาไฟฟ้าในสํานักงาน รวมถึงคาใช้จายที่ต้อง
ชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษีในกิจการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด อบต.)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ในสํานักงานรวมถึง
คาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี 
ในกิจการองคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด อบต.)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสํานักงาน และคาใช้จายที่เกิดขึ้น
จากการใช้บริการ เชน คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุง
รักษาสาย ฯลฯ ในกิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สํานักปลัด อบต.)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ , คาดวงตราไปรษณียากร, 
คาเชาตู้ไปรษณีย , คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS) ในกิจการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด อบต.)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน 
คาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว 
คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการด
และคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณ
ดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อ
ให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ (สํานักปลัด อบต.)

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการเชาพื้นที่เว็บไซต และ
คาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (สํานักปลัด อบต.)
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสถานที่
กลาง ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นในเขตอําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลตําบลบางไผ
เพื่อดําเนินโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสถานที่กลาง ศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นในเขต
อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2565
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 11 หน้าที่ 20 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด อบต.)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 504,960 บาท
งบบุคลากร รวม 468,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 468,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 468,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก
พนักงานสวนตําบล จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) 
โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา 
ดังนี้
นักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน 1 อัตรา
(สํานักปลัด อบต.)
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งบดําเนินงาน รวม 36,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 6,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานใน
ที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการใน
ที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงาน
นอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ
นอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงาน
ในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือ
กะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตาม
กฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลด้วย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (สํานักปลัด อบต.)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก 
พนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สํานักปลัด อบต.)
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทางคาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน และคาใช้จายอื่น ๆ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (สํานักปลัด อบต.)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัด อบต.)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,203,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,458,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,458,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,083,780 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) 
โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน จํานวน 4 อัตรา 
ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
(2) นักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
(3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
(4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
(กองคลัง) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ให้แกพนักงานสวนตําบล 
จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. 
เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการ
ให้พนักงานสวนท้องถิ่นลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) (กองคลัง) 

วันที่พิมพ : 13/8/2564  13:20:08 หน้า : 23/100



เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง 
อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดพิจิตร  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 
2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
(กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 272,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) 
โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน จํานวน 2 อัตรา  
ดังนี้     
(1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
(2) คนงาน จํานวน 1 อัตรา
(กองคลัง)   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พิจิตร เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) 
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน (กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 745,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 216,500 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 155,000 บาท

เพี่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ อาทิเชนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  
บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา 
บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมกอสร้างตามหนังสือกระทรวงการคลังหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 
ลงวันที่  6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิก
จายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
(กองคลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานใน
ที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการใน
ที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงาน
นอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ
นอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงาน
ในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือ
กะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตาม
กฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลด้วย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (กองคลัง)

วันที่พิมพ : 13/8/2564  13:20:08 หน้า : 25/100



คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้านให้แกพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิเบิกคาเชาบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยคาเชาบ้าน ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก  
พนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 327,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจัดทําประกันภัยทรัพยสิน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อาทิเชน รถยนตสวนราชการ
ครุภัณฑ อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอยางอื่นเว้นอาคารสํานักงาน
หรืออาคารที่ทําการรวมถึงอาคารประกอบอื่นที่ใช้ประโยชน
ตอเนื่องและบ้านพักข้าราชการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (กองคลัง)

วันที่พิมพ : 13/8/2564  13:20:08 หน้า : 26/100



คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ
เข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติตาง ๆ คาซักฟอก คาระวาง
รถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรม
เนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกันภัยตาง ๆ และคาจ้างเหมาบริการ
อื่น ๆ ที่เป็นกิจการ ในอํานาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจายได้  
ในประเภทรายจายนี้ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก ประเภท
รายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 
มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงิน
คาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองคลัง)

คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคนงานทั่วไป จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคนงานทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองคลัง)

คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ชวยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทางคาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน และคาใช้จายอื่น ๆ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (กองคลัง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนก ประเภทรายรับ – รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)

วันที่พิมพ : 13/8/2564  13:20:08 หน้า : 28/100



ค่าวัสดุ รวม 182,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุเชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน กระดาษ หมึกเครื่องถายเอกสาร 
แฟ้ม ดินสอ ปากกา ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ (กองคลัง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ (กองคลัง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง อาทิเชน แก้วน้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น 
แปรง ไม้กวาด ฯลฯ (กองคลัง)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไขควง 
ประแจ แมแรง ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน หม้อน้ํา
รถยนต ฯลฯ (กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  วัสดุสิ้นเปลือง 
รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  
คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน  น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล  
น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับรถสวน
กลางของ อบต. และครุภัณฑ ของ อบต. (กองคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ตอเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุเชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง อาทิเชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร  ฟิลม ฯลฯ 
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน 
คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน แผนหรือ
จานบันทึกข้อมูล  อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร  หมึกเครื่องพิมพ ฯลฯ (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ , คาดวงตราไปรษณียากร , 
คาเชาตู้ไปรษณีย , คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS) ในกิจการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองคลัง)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 264,780 บาท
งบบุคลากร รวม 203,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 203,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 203,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก
พนักงานสวนตําบล จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) 
โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา 
ดังนี้
นักวิชาการตรวจสอบภายใน  จํานวน 1 อัตรา
(หนวยตรวจสอบภายใน)
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งบดําเนินงาน รวม 61,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,500 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานใน
ที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการใน
ที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงาน
นอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ
นอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงาน
ในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือ
กะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตาม
กฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลด้วย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (หนวยตรวจสอบภายใน)

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทางคาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน และคาใช้จายอื่น ๆ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (หนวยตรวจสอบภายใน)

วันที่พิมพ : 13/8/2564  13:20:08 หน้า : 32/100



คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(หนวยตรวจสอบภายใน)

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

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุเชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน กระดาษ หมึกเครื่องถายเอกสาร 
แฟ้ม ดินสอ ปากกา ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ 
(หนวยตรวจสอบภายใน)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือ
จานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร หมึกเครื่องพิมพ ฯลฯ 
(หนวยตรวจสอบภายใน)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 759,900 บาท

งบบุคลากร รวม 441,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 441,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 297,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
ให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) โดยคํานวณ
ตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา
(สํานักปลัด อบต.) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ให้แกพนักงานสวนตําบล 
จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. 
เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการ
ให้พนักงานสวนท้องถิ่นลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) (สํานักปลัด อบต.)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  
จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้จํานวน 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้     
คนงาน จํานวน 1 อัตรา
(สํานักปลัด อบต.)    
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พิจิตร เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) 
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน (สํานักปลัด อบต.)

งบดําเนินงาน รวม 318,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 41,500 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

คาป่วยการ อปพร.
- เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตามกฎหมายวาด้วยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 โดยใช้อัตราคาตอบแทนตาม
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติวาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 (สํานักปลัด อบต.)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานใน
ที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการใน
ที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงาน
นอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ
นอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงาน
ในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือ
กะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตาม
กฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลด้วย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (สํานักปลัด อบต.)

ค่าใช้สอย รวม 177,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจัดทําประกันภัยทรัพยสิน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อาทิเชน รถยนตสวนราชการ
ครุภัณฑ อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอยางอื่นเว้นอาคารสํานักงาน
หรืออาคารที่ทําการรวมถึงอาคารประกอบอื่นที่ใช้ประโยชน
ตอเนื่องและบ้านพักข้าราชการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (สํานักปลัด อบต.)
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คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ
เข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติตาง ๆ คาซักฟอก คาระวาง
รถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรม
เนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกันภัยตาง ๆ และคาจ้างเหมาบริการ
อื่น ๆ ที่เป็นกิจการ ในอํานาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจายได้  
ในประเภทรายจายนี้ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก ประเภท
รายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 
มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงิน
คาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สํานักปลัด อบต.)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทางคาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน และคาใช้จายอื่น ๆ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (สํานักปลัด อบต.)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัด อบต.)

โครงการเกี่ยวกับการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลสําคัญ

จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน 
คาป้ายประชาสัมพันธ คาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ 
คาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 85 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด อบต.)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนก ประเภทรายรับ – รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด อบต.)
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ค่าวัสดุ รวม 89,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุเชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน กระดาษ หมึกเครื่องถายเอกสาร 
แฟ้ม ดินสอ ปากกา ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ 
(สํานักปลัด อบต.)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง อาทิเชน แก้วน้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น 
แปรง ไม้กวาด ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไขควง 
ประแจ แมแรง ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน หม้อน้ํา
รถยนต ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  วัสดุสิ้นเปลือง 
รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  
คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน  น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล  
น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับรถสวน
กลางของ อบต. และครุภัณฑ ของ อบต. เชน เครื่องตัดหญ้า 
เป็นต้น ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ตอเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุเชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง อาทิเชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร  ฟิลม ฯลฯ 
(สํานักปลัด อบต.)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน 
คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน แผนหรือ
จานบันทึกข้อมูล  อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร  หมึกเครื่องพิมพ ฯลฯ 
(สํานักปลัด อบต.)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องดับเพลิงประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  
คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง 
ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)

วัสดุอื่น จํานวน 500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน มิเตอรน้ํา 
- ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวเปิด 
- ปิดแก๊ส ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายคาไฟฟ้ากล้องวงจรปิด รวมถึงคาใช้จายที่ต้อง
ชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด อบต.)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 994,880 บาท

งบบุคลากร รวม 758,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 758,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 596,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
ให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) 
โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
จํานวน 1 อัตรา
(2) นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
(กองการศึกษาฯ) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง 
อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดพิจิตร  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 
2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
(กองการศึกษาฯ)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 
2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
จํานวน 1 อัตรา ดังนี้       
คนงาน จํานวน 1 อัตรา
(กองการศึกษาฯ)  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พิจิตร เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) 
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน (กองการศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 214,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 28,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานใน
ที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการใน
ที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงาน
นอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ
นอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงาน
ในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือ
กะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตาม
กฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลด้วย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (กองการศึกษาฯ)

คาเชาบ้าน จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้านให้แกพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิเบิกคาเชาบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยคาเชาบ้าน ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (กองการศึกษาฯ)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก  
พนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษาฯ)

ค่าใช้สอย รวม 158,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ
เข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติตาง ๆ คาซักฟอก คาระวาง
รถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรม
เนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกันภัยตาง ๆ และคาจ้างเหมาบริการ
อื่น ๆ ที่เป็นกิจการ ในอํานาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจายได้  
ในประเภทรายจายนี้ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก ประเภท
รายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 
มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงิน
คาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ)

คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการกองการศึกษา จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ชวยเจ้าหน้าที่
ธุรการกองการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทางคาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน และคาใช้จายอื่น ๆ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (กองการศึกษาฯ)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองการศึกษาฯ)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนก ประเภทรายรับ – รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษาฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 27,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุเชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน กระดาษ หมึกเครื่องถายเอกสาร 
แฟ้ม ดินสอ ปากกา ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง อาทิเชน แก้วน้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น 
แปรง ไม้กวาด ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ตอเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุเชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง อาทิเชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร  ฟิลม ฯลฯ 
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน 
คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน แผนหรือ
จานบันทึกข้อมูล  อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร  หมึกเครื่องพิมพ ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ , คาดวงตราไปรษณียากร , 
คาเชาตู้ไปรษณีย , คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS) ในกิจการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง
เป็นราคาตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรโดยมีรายละเอียด ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก 
(4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
  1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 
2.3 GHz และมีหนวยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics
Processing Unit) ไมน้อยกวา 10 แกน หรือ
  2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 
6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา
ขนาดไมน้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 
1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา
1,366x768 Pixel และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา
1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
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แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b,
g, n, ac) และ Bluetooth
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนก ประเภทรายรับ – รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 11 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษาฯ)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,568,060 บาท
งบบุคลากร รวม 902,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 902,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 656,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
ให้แกพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล จํานวนอัตราตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) 
โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน จํานวน 2 อัตรา 
ดังนี้
ครู จํานวน 2 อัตรา
(กองการศึกษาฯ) 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ให้แกพนักงานครูองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) 
โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน จํานวน 2 อัตรา 
ดังนี้
ครู จํานวน 2 อัตรา
(กองการศึกษาฯ) 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 138,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้จํานวน 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้ 
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จํานวน 1 อัตรา
(กองการศึกษาฯ)    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พิจิตร เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) 
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน (กองการศึกษาฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 1,008,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 26,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานใน
ที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการใน
ที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงาน
นอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ
นอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงาน
ในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือ
กะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตาม
กฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลด้วย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (กองการศึกษาฯ)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก  
พนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษาฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 501,300 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ
เข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติตาง ๆ คาซักฟอก คาระวาง
รถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรม
เนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกันภัยตาง ๆ และคาจ้างเหมาบริการ
อื่น ๆ ที่เป็นกิจการ ในอํานาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจายได้  
ในประเภทรายจายนี้ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก ประเภท
รายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 
มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงิน
คาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ)

คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยผู้ดูแลเด็กปฏิบัติงานประจําศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กอนุบาลอําเภอบางมูลนาก

จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการผู้ชวยผู้ดูแลเด็กปฏิบัติงาน
ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กอนุบาลอําเภอบางมูลนาก
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทางคาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน และคาใช้จายอื่น ๆ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (กองการศึกษาฯ)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองการศึกษาฯ)

โครงการขับขี่ปลอดภัยใสใจเด็กปฐมวัย จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ  เชน คาอุปกรณ
คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 10 หน้าที่ 23 ลําดับที่ 2
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 25,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ เชน ป้ายประชาสัมพันธ คาของรางวัลชุดการแสดง
คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่ คาวัสดุอุปกรณสําหรับจัด
กิจกรรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 118 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษาฯ)

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ  เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นๆ 
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 10  หน้าที่ 22 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา 
ให้แกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่  ดังนี้
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนภูมิวิทยา ได้แก
   (1) คาอาหารกลางวัน 
   (2) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  
   (3) คาหนังสือเรียน
   (4) คาอุปกรณการเรียน 
   (5) คาเครื่องแบบนักเรียน 
   (6) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอนุบาลอําเภอบางมูลนาก ได้แก
   (1) คาอาหารกลางวัน 
   (2) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  
   (3) คาหนังสือเรียน 
   (4) คาอุปกรณการเรียน
   (5) คาเครื่องแบบนักเรียน 
   (6) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 1 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 1 
(กองการศึกษาฯ)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนก ประเภทรายรับ – รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษาฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 416,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุเชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน กระดาษ หมึกเครื่องถายเอกสาร 
แฟ้ม ดินสอ ปากกา ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 376,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง อาทิเชน แก้วน้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น 
แปรง ไม้กวาด อาหารเสริม (นม) ฯลฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
แก้ไข ครั้งที่ 1 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 2
(กองการศึกษาฯ)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย  
คาติดตั้ง อาทิเชน ไม้ตาง ๆ ค้อน คีม ทราย 
อิฐหรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ทอน้ํา
และอุปกรณประปา ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ 
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ตอเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุเชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง อาทิเชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร  ฟิลม ฯลฯ 
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน 
คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน แผนหรือ
จานบันทึกข้อมูล  อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร  หมึกเครื่องพิมพ ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)
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วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุการศึกษา ประเภทวัสดุ รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน หุน 
แบบจําลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก 
กระดานลื่นพลาสติก เบาะยืดหยุน ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 65,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ไฟฟ้าสาธารณะ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน 
คาบริการ  คาภาษี ในกิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ในสํานักงานหรือที่สาธารณะ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน 
คาบริการ  คาภาษี ในกิจการองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน 
คาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว 
คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการด
และคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณ
ดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อ
ให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ (กองการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 657,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 657,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจ้างครูสอนคอมพิวเตอร จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนอนุบาลอําเภอ
บางมูลนาก (วัดห้วยเขน) เพื่อดําเนินโครงการจ้างครูสอน
คอมพิวเตอร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 120 ลําดับที่ 8
(กองการศึกษาฯ)

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลอําเภอบางมูลนาก (วัดห้วย
เขน)

จํานวน 609,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนอนุบาลอําเภอ
บางมูลนาก (วัดห้วยเขน) เพื่อดําเนินโครงการอาหารกลางวัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 119 ลําดับที่ 6
(กองการศึกษาฯ)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,656,080 บาท

งบบุคลากร รวม 645,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 645,180 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 501,180 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
ให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) 
โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
(1) นักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา
(2) เจ้าพนักงานสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา
(สํานักปลัด อบต.) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ให้แกพนักงานสวนตําบล 
จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. 
เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการ
ให้พนักงานสวนท้องถิ่นลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) (สํานักปลัด อบต.) 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป 
จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2564 - 2566) โดยคํานวณ
ตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้       
คนงาน จํานวน 1 อัตรา 
(สํานักปลัด อบต.)   
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พิจิตร เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) 
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน (สํานักปลัด อบต.)

งบดําเนินงาน รวม 933,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานใน
ที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการใน
ที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงาน
นอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ
นอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงาน
ในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือ
กะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตาม
กฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลด้วย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (สํานักปลัด อบต.)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก  
พนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สํานักปลัด อบต.)

ค่าใช้สอย รวม 796,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจัดทําประกันภัยทรัพยสิน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อาทิเชน รถยนตสวนราชการ
ครุภัณฑ อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอยางอื่นเว้นอาคารสํานักงาน
หรืออาคารที่ทําการรวมถึงอาคารประกอบอื่นที่ใช้ประโยชน
ตอเนื่องและบ้านพักข้าราชการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (สํานักปลัด อบต.)
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คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ
เข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติตาง ๆ คาซักฟอก คาระวาง
รถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรม
เนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกันภัยตาง ๆ และคาจ้างเหมาบริการ
อื่น ๆ ที่เป็นกิจการ ในอํานาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจายได้  
ในประเภทรายจายนี้ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก ประเภท
รายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 
มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงิน
คาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สํานักปลัด อบต.)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทางคาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน และคาใช้จายอื่น ๆ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (สํานักปลัด อบต.)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัด อบต.)

โครงการบริการการแพทยฉุกเฉิน (Emergency Medical Services) จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน 
คาจ้างเหมาพนักงานขับรถประจํารถยนต EMS จ้างเหมา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการการบริการการแพทยฉุกเฉิน คาวัสดุ
วิทยาศาสตรหรือการแพทย  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826 
ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินฯ 
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 89 ลําดับที่ 3
(สํานักปลัด อบต.)

โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน 
คาป้ายโครงการ คาทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย น้ํายาพน 
คาวัสดุ อุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
มาตรา 67(3)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 89 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด อบต.)
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน 
คาป้ายโครงการ คาวัคซีน คาวัสดุ อุปกรณ และคาใช้
จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
มาตรา 67(3)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้าที่ 1 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด อบต.)

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราชประสงค จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน คาอุปกรณ
คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
- เป็นไปตามมาตรา 67(3) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 10 หน้าที่ 15 ลําดับที่ 1  
(สํานักปลัด อบต.)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนก ประเภทรายรับ – รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด อบต.)

ค่าวัสดุ รวม 133,500 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไขควง 
ประแจ แมแรง ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน หม้อน้ํา
รถยนต ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง 
รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  
คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน  น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล  
น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับรถสวน
กลางของ อบต. และครุภัณฑ ของ อบต. เชน เครื่องตัดหญ้า 
เครื่องพนหมอกควัน  เป็นต้น ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตร ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  
คาติดตั้ง  อาทิเชน สําลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ  แอลกอฮอล 
เคมีภัณฑ  ออกซิเจน น้ํายาตาง ๆ  ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ตอเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุเชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง อาทิเชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร  ฟิลม ฯลฯ 
(สํานักปลัด อบต.)
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งบเงินอุดหนุน รวม 77,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 77,400 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบ้าน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 1 ตําบลห้วยเขน

จํานวน 6,450 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน
หมูที่ 1 ตําบลห้วยเขนเพื่อดําเนินโครงการรณรงคและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน/หมูบ้าน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 1 ตําบลห้วยเขน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 11 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 3 (สํานักปลัด อบต.)

โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบ้าน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 2 ตําบลห้วยเขน

จํานวน 6,450 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน
หมูที่ 2 ตําบลห้วยเขนเพื่อดําเนินโครงการรณรงคและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน/หมูบ้าน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 2 ตําบลห้วยเขน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 11 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 6 (สํานักปลัด อบต.)
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โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบ้าน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 3 ตําบลห้วยเขน

จํานวน 6,450 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน
หมูที่ 3 ตําบลห้วยเขนเพื่อดําเนินโครงการรณรงคและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน/หมูบ้าน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 3 ตําบลห้วยเขน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 11 หน้าที่ 13 ลําดับที่ 9 (สํานักปลัด อบต.)

โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบ้าน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 4 ตําบลห้วยเขน

จํานวน 6,450 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน
หมูที่ 4 ตําบลห้วยเขนเพื่อดําเนินโครงการรณรงคและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน/หมูบ้าน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 4 ตําบลห้วยเขน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 11 หน้าที่ 16 ลําดับที่ 12 (สํานักปลัด อบต.)

วันที่พิมพ : 13/8/2564  13:20:08 หน้า : 69/100



โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู
ที่ 1 ตําบลห้วยเขน

จํานวน 6,450 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน
หมูที่ 1 ตําบลห้วยเขนเพื่อดําเนินโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมูที่ 1 
ตําบลห้วยเขน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 11 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 2 (สํานักปลัด อบต.)

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู
ที่ 2 ตําบลห้วยเขน

จํานวน 6,450 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน
หมูที่ 2 ตําบลห้วยเขนเพื่อดําเนินโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมูที่ 2 
ตําบลห้วยเขน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 11 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 5 (สํานักปลัด อบต.)
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู
ที่ 3 ตําบลห้วยเขน

จํานวน 6,450 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน
หมูที่ 3 ตําบลห้วยเขนเพื่อดําเนินโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมูที่ 3 
ตําบลห้วยเขน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 11 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 8 (สํานักปลัด อบต.)

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู
ที่ 4 ตําบลห้วยเขน

จํานวน 6,450 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน
หมูที่ 4 ตําบลห้วยเขนเพื่อดําเนินโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมูที่ 4 
ตําบลห้วยเขน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 11 หน้าที่ 15 ลําดับที่ 11 (สํานักปลัด อบต.)
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โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราชประสงค หมูที่ 1 ตําบลห้วย
เขน

จํานวน 6,450 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน
หมูที่ 1 ตําบลห้วยเขนเพื่อดําเนินโครงการอบรมหมอ
หมูบ้านในพระราชประสงค หมูที่ 1 ตําบลห้วยเขน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 11 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด อบต.)

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราชประสงค หมูที่ 2 ตําบลห้วย
เขน

จํานวน 6,450 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน
หมูที่ 2 ตําบลห้วยเขนเพื่อดําเนินโครงการอบรมหมอ
หมูบ้านในพระราชประสงค หมูที่ 2 ตําบลห้วยเขน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 11 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 4 (สํานักปลัด อบต.)

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราชประสงค หมูที่ 3 ตําบลห้วย
เขน

จํานวน 6,450 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน
หมูที่ 3 ตําบลห้วยเขนเพื่อดําเนินโครงการอบรมหมอ
หมูบ้านในพระราชประสงค หมูที่ 3 ตําบลห้วยเขน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 11 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 7 (สํานักปลัด อบต.)
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โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราชประสงค หมูที่ 4 ตําบลห้วย
เขน

จํานวน 6,450 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน
หมูที่ 4 ตําบลห้วยเขนเพื่อดําเนินโครงการอบรมหมอ
หมูบ้านในพระราชประสงค หมูที่ 4 ตําบลห้วยเขน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 11 หน้าที่ 14 ลําดับที่ 10 (สํานักปลัด อบต.)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,588,520 บาท

งบบุคลากร รวม 1,158,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,158,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 929,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
ให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) 
โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน จํานวน 3 อัตรา 
ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม จํานวน 1 อัตรา
(2) นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
(3) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
(กองสวัสดิการสังคม) 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ให้แกพนักงานสวนตําบล 
จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. 
เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการ
ให้พนักงานสวนท้องถิ่นลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) (กองสวัสดิการสังคม) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง 
อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดพิจิตร  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 
2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
(กองสวัสดิการสังคม)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 151,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้      
ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
(กองสวัสดิการสังคม)     
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พิจิตร เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) 
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 422,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 96,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานใน
ที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการใน
ที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงาน
นอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ
นอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงาน
ในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือ
กะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตาม
กฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลด้วย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (กองสวัสดิการสังคม)

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้านให้แกพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิเบิกคาเชาบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยคาเชาบ้าน ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (กองสวัสดิการสังคม)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก  
พนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 285,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ
เข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติตาง ๆ คาซักฟอก คาระวาง
รถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรม
เนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกันภัยตาง ๆ และคาจ้างเหมาบริการ
อื่น ๆ ที่เป็นกิจการ ในอํานาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจายได้  
ในประเภทรายจายนี้ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก ประเภท
รายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 
มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงิน
คาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองสวัสดิการสังคม)

คาจ้างเหมาบริการตําแหนงคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล) จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตําแหนงคนงานทั่วไป
(ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองสวัสดิการสังคม)
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คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคนงานทั่วไป จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตําแหนงคนงานทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองสวัสดิการสังคม)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทางคาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน และคาใช้จายอื่น ๆ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (กองสวัสดิการสังคม)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองสวัสดิการสังคม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนก ประเภทรายรับ – รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุเชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน กระดาษ หมึกเครื่องถายเอกสาร 
แฟ้ม ดินสอ ปากกา ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ 
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน 
คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน แผนหรือ
จานบันทึกข้อมูล  อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร  หมึกเครื่องพิมพ ฯลฯ 
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ , คาดวงตราไปรษณียากร , 
คาเชาตู้ไปรษณีย , คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS) ใน
กิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองสวัสดิการสังคม)
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งบลงทุน รวม 7,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 
ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 3 ชั้น ขนาด 4 ฟุต
2.ผลิตจากเหล็กหนาพิเศษ 0.6 มิลลิเมตร
3.บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับอลูมิเนียมแบบฝัง
4.พร้อมกุญแจล็อคหน้าบาน
5.แผนกระจกหนา 4 มิลลิเมตร
6.แผนชั้นวางปรับระดับได้ 2 แผน สามารถปรับระดับได้
7.ขนาดไมน้อยกวา กว้าง 120 เซนติเมตร x ยาว 45
เซนติเมตร x สูง 90 เซนติเมตร
(ราคาตามท้องตลาด) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนก ประเภทรายรับ – รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 10 หน้าที่ 28 ลําดับที่ 2
(กองสวัสดิการสังคม)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
2. มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200dpi
3. มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษ 
ขนาด A4 ไมน้อยกวา 19 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ
ตอนาที 
4. มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษ ขนาด A4 
ไมน้อยกวา 15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอ
นาที (ipm)
5. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
6. มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
7. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนก ประเภทรายรับ – รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 10 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 1 
(กองสวัสดิการสังคม)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน 
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย 
โครงการ คาสมนาคุณวิทยาการ คาวัสดุ คาใช้จายอื่น
ที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 94 ลําดับที่ 3 (กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 123,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 123,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 123,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคล
ในครอบครัว

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน 
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย 
โครงการ คาสมนาคุณวิทยาการ คาวัสดุ คาใช้จายอื่น
ที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 97 ลําดับที่ 1 
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการสงเสริมพัฒนาสตรี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน 
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย 
โครงการ คาสมนาคุณวิทยาการ คาวัสดุ คาใช้จายอื่น
ที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 98 ลําดับที่ 5 (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการสงเสริมและพัฒนาด้านอาชีพแกเด็กและเยาวชน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน 
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย 
โครงการ คาสมนาคุณวิทยาการ คาวัสดุ คาใช้จายอื่น
ที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 99 ลําดับที่ 12 
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน 
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย 
โครงการ คาสมนาคุณวิทยาการ คาวัสดุ คาใช้จายอื่น
ที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 4 หน้าที่ 20 ลําดับที่ 2 
(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน 
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย 
โครงการ คาสมนาคุณวิทยาการ คาวัสดุ คาใช้จายอื่น
ที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 4 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 1 
(กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 8,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 8,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 8,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน 
คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน  หวงยาง 
ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ตะกร้อ  ตาขายตะกร้อ ฯลฯ 
(กองการศึกษาฯ)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 33,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 23,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 23,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายทางพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี 
และการจัดงานตางๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญของทางราชการ
และท้องถิ่น เชน วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ 
- เพื่อจายเป็นคาพานพุมดอกไม้ พานประดับพุมดอกไม้
พานพุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ชอดอกไม้
หรือพวงมาลา สําหรับวางอนุสาวรีย หรือใช้ในการจัดงาน
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2562 (กองการศึกษาฯ)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดงานนมัสการหลวงพอเพชรและ
งานสมโภชเมืองพิจิตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน 
คาจ้างเหมาตกแตงขบวนรถบุปผาชาติแหบัวพุทธบูชา 
คาจ้างเหมาเชาชุดแตงกายนางรําพร้อมอุปกรณ คาจ้างเหมา
เชาชุดแตงกายและแตงหน้าผู้ถือป้าย แผนป้ายประกอบขบวนแห
คาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 10 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 1 
(กองการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ กิจกรรม งานประเพณี
แขงขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว 
ประจําปี 2565

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพิจิตรเพื่อดําเนินโครงการสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงบูรณาการ กิจกรรมงานประเพณีแขงขันเรือยาวชิงถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว ประจําปี 2565
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 9 หน้าที่ 30 ลําดับที่ 1 (กองการศึกษาฯ)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,436,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,172,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,172,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,010,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
ให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) 
โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน จํานวน 3 อัตรา 
ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา
(2) นายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
(3) เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
(กองชาง) 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง 
อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดพิจิตร  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 
2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
(กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  
จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้       
คนงาน จํานวน 1 อัตรา
(กองชาง)   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พิจิตร เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) 
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน (กองชาง)

วันที่พิมพ : 13/8/2564  13:20:09 หน้า : 87/100



งบดําเนินงาน รวม 1,264,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 104,500 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานใน
ที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการใน
ที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงาน
นอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ
นอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงาน
ในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือ
กะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตาม
กฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลด้วย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (กองชาง)

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้านให้แกพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิเบิกคาเชาบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยคาเชาบ้าน ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก  
พนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 671,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจัดทําประกันภัยทรัพยสิน จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อาทิเชน รถยนตสวนราชการ
ครุภัณฑ อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอยางอื่นเว้นอาคารสํานักงาน
หรืออาคารที่ทําการรวมถึงอาคารประกอบอื่นที่ใช้ประโยชน
ตอเนื่องและบ้านพักข้าราชการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (กองชาง)

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ
เข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติตาง ๆ คาซักฟอก คาระวาง
รถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรม
เนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกันภัยตาง ๆ และคาจ้างเหมาบริการ
อื่น ๆ ที่เป็นกิจการ ในอํานาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจายได้  
ในประเภทรายจายนี้ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก ประเภท
รายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 
มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงิน
คาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองชาง)
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คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคนงานทั่วไป จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคนงานทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง)

คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ชวยชางโยธา จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ชวยชางโยธา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง)

คาใช้จายในการสํารวจรังวัดตรวจสอบและจัดทําแนวเขตการ
ปกครอง อบต.ภูมิ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสํารวจรังวัดตรวจสอบและจัดทําแนว
เขตการปกครองขององคการบริหารสวนตําบลภูมิ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทางคาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน และคาใช้จายอื่น ๆ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (กองชาง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนก ประเภทรายรับ – รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 187,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุเชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน กระดาษ หมึกเครื่องถายเอกสาร 
แฟ้ม ดินสอ ปากกา ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ (กองชาง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ (กองชาง)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย  
คาติดตั้ง อาทิเชน ไม้ตาง ๆ ค้อน คีม ทราย 
อิฐหรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ทอน้ํา
และอุปกรณประปา ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ 
(กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน 
คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน แผนหรือ
จานบันทึกข้อมูล  อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร  หมึกเครื่องพิมพ ฯลฯ (กองชาง)

วัสดุสํารวจ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํารวจ ประเภทวัสดุคงทน  
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจาย
ที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี  
คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน บันไดอลูมิเนียม 
เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท ฯลฯ 
(กองชาง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 301,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายคาไฟฟ้ากล้องวงจรปิด รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เชน คาบริการ  คาภาษี ในกิจการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ , คาดวงตราไปรษณียากร , 
คาเชาตู้ไปรษณีย , คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS)ในกิจการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง)
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งานก่อสร้าง รวม 1,127,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาสํารวจ ออกแบบและควบคุมงานกอสร้าง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสํารวจ ออกแบบและควบคุมงานกอสร้าง
ให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนก ประเภทรายรับ – รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 
0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงิน
คาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนก ประเภทรายรับ – รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ (กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  วัสดุสิ้นเปลือง 
รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  
คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล  
น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับรถสวน
กลางของ อบต. และครุภัณฑ ของ อบต. เชน เครื่องตัดหญ้า 
เครื่องสูบน้ํา เป็นต้น ฯลฯ (กองชาง)
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งบลงทุน รวม 427,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 427,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายประไพ ฉิม
จิ๋ว หมูที่ 4 ตําบลภูมิ อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

จํานวน 327,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างกอสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณบ้านนายประไพ ฉิมจิ๋ว หมูที่ 4 ตําบลภูมิ 
อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 420 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 แหง (รายละเอียดตามแบบแปลน
และประมาณการที่อบต.ภูมิกําหนด) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนก ประเภทรายรับ – รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 11 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 2
(กองชาง)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)
(คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)
(กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 6,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 6,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนก ประเภทรายรับ – รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด อบต.)

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง อาทิเชน สปริงเกลอร(Sprinkler) ปุ๋ย ยาป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว  ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 455,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 455,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ
เข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติตาง ๆ คาซักฟอก คาระวาง
รถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรม
เนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกันภัยตาง ๆ และคาจ้างเหมาบริการ
อื่น ๆ ที่เป็นกิจการ ในอํานาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจายได้  
ในประเภทรายจายนี้ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก ประเภท
รายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 
มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงิน
คาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนก ประเภทรายรับ – รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุเชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน กระดาษ หมึกเครื่องถายเอกสาร 
แฟ้ม ดินสอ ปากกา ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ (กองชาง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ (กองชาง)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย  
คาติดตั้ง อาทิเชน ไม้ตาง ๆ ค้อน คีม ทราย 
อิฐหรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ทอน้ํา
และอุปกรณประปา ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ 
(กองชาง)
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน 
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ตอเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้
ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
อาทิเชน มิเตอรน้ํา - ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ   
หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวเปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ (กองชาง)

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

เพื่อจายคาไฟฟ้าในกิจการประปาของ อบต.ภูมิ
และคาไฟฟ้าประปาหมูบ้านในพื้นที่ อบต.ภูมิ รวมถึง
คาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี 
ในกิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,500

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

85,000

เงินสํารองจาย 179,823

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,886,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,065,200

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

374,667

เงินสมทบหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ

100,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,886,400

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,500

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

85,000

เงินสํารองจาย 179,823

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,886,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,065,200

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

374,667

เงินสมทบหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ

100,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,886,400

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 232,920

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 596,520 108,000 246,120 108,000 151,080

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,975,060 297,900 1,253,520 501,180 929,640

เงินประจําตําแหนง 210,000 42,000 42,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

156,000 24,000 24,000 24,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

48,000 12,000 36,000 12,000 12,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 114,000 21,000 60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

19,000 1,500 3,000 2,000 1,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

470,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 232,920

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 1,317,720

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,010,400 7,967,700

เงินประจําตําแหนง 42,000 336,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

228,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

12,000 132,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 72,000 267,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

2,500 29,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

510,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

34,000 30,000 2,000 35,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 90,000 35,000 20,000 30,000 30,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

3,000 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจัดทําประกันภัย
ทรัพย์สิน

2,000 1,000 1,000

คาจ้างเหมาบริการ 20,000 110,000 30,000 30,000 4,000

คาจ้างเหมาบริการ
ตําแหนงคนงานทั่วไป 
(ปฏิบัติงานบันทึก
ข้อมูล)

108,000

คาจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานคนงานทั่วไป

108,000 108,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

30,000 131,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 310,000 1,000 30,000 546,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

8,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจัดทําประกันภัย
ทรัพย์สิน

1,500 5,500

คาจ้างเหมาบริการ 10,000 10,000 214,000

คาจ้างเหมาบริการ
ตําแหนงคนงานทั่วไป 
(ปฏิบัติงานบันทึก
ข้อมูล)

108,000

คาจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานคนงานทั่วไป

432,000 648,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานผู้ชวยเจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้

108,000

คาจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานผู้ชวยเจ้า
หน้าที่ธุรการกองการ
ศึกษา

108,000

คาจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานผู้ชวยชาง
โยธา

คาจ้างเหมาบริการผู้
ชวยผู้ดูแลเด็กปฏิบัติ
งานประจําศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอนุบาลอําเภอ
บางมูลนาก

108,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

125,000 20,000 50,000 20,000 20,000

คาใช้จายในการสํารวจ
รังวัดตรวจสอบและจัด
ทําแนวเขตการปกครอง 
อบต.ภูมิ

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

120,000 10,000 20,000 10,000 15,000

คาสํารวจ ออกแบบและ
ควบคุมงานกอสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานผู้ชวยเจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้

108,000

คาจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานผู้ชวยเจ้า
หน้าที่ธุรการกองการ
ศึกษา

108,000

คาจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานผู้ชวยชาง
โยธา

108,000 108,000

คาจ้างเหมาบริการผู้
ชวยผู้ดูแลเด็กปฏิบัติ
งานประจําศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอนุบาลอําเภอ
บางมูลนาก

108,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

40,000 275,000

คาใช้จายในการสํารวจ
รังวัดตรวจสอบและจัด
ทําแนวเขตการปกครอง 
อบต.ภูมิ

30,000 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

40,000 215,000

คาสํารวจ ออกแบบและ
ควบคุมงานกอสร้าง

300,000 300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเกี่ยวกับการ
ดําเนินการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลสําคัญ

1,000

โครงการขับขี่ปลอดภัย
ใสใจเด็กปฐมวัย

8,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

200,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

25,300

โครงการบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน 
(Emergency Medical 
Services)

600,000

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงตอเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว

12,000

โครงการฝึกอบรมการ
ปองกันและระงับ
อัคคีภัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเกี่ยวกับการ
ดําเนินการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลสําคัญ

1,000

โครงการขับขี่ปลอดภัย
ใสใจเด็กปฐมวัย

8,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

200,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

25,300

โครงการบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน 
(Emergency Medical 
Services)

600,000

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงตอเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว

12,000

โครงการฝึกอบรมการ
ปองกันและระงับ
อัคคีภัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมคณะ
กรรมการประจําหนวย
เลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยประจําที่
เลือกตั้ง และอาสา
สมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบ้านในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารสวนตําบลภูมิ
และนายกองค์การ
บริหารสวนตําบลภูมิ

50,000

โครงการรณรงค์ปองกัน
และควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

50,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
สตรี

15,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาด้านอาชีพแกเด็ก
และเยาวชน

11,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดงาน
นมัสการหลวงพอเพชร
และงานสมโภชเมือง
พิจิตร ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

18,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมคณะ
กรรมการประจําหนวย
เลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยประจําที่
เลือกตั้ง และอาสา
สมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบ้านในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารสวนตําบลภูมิ
และนายกองค์การ
บริหารสวนตําบลภูมิ

50,000

โครงการรณรงค์ปองกัน
และควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

50,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
สตรี

15,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาด้านอาชีพแกเด็ก
และเยาวชน

11,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดงาน
นมัสการหลวงพอเพชร
และงานสมโภชเมือง
พิจิตร ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

18,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

25,000

โครงการสงเสริมอาชีพผู้
สูงอายุ ผู้พิการ และผู้
ด้อยโอกาส

15,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

280,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

35,000

โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

60,000

โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์

20,000

ค่าวัสดุ วัสดุกอสร้าง 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

25,000

โครงการสงเสริมอาชีพผู้
สูงอายุ ผู้พิการ และผู้
ด้อยโอกาส

15,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

280,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

35,000

โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

60,000

โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์

20,000

ค่าวัสดุ วัสดุกอสร้าง 100,000 100,000 210,000

วันที่พิมพ์ : 13/8/2564  13:20:28 หน้า : 14/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร

วัสดุการศึกษา 10,000

วัสดุกีฬา 8,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 82,000 1,000 10,000 5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,000 500 4,000 500

วัสดุงานบ้านงานครัว 6,000 1,000 386,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 130,000 50,000 80,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 3,500 1,000 3,000 3,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000 20,000 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

วัสดุสํานักงาน 103,000 500 20,000 35,000

วัสดุสํารวจ

วัสดุอื่น 500

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 4,000 5,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,000

คาบริการไปรษณีย์ 30,000 1,000 1,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

40,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 5,000 5,000

วัสดุการศึกษา 10,000

วัสดุกีฬา 8,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 158,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 6,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 393,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 40,000 300,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 65,000 5,000 80,500

วัสดุยานพาหนะและขนสง 90,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 5,000 183,500

วัสดุสํารวจ 2,000 2,000

วัสดุอื่น 5,000 5,500

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 9,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,000

คาบริการไปรษณีย์ 1,000 33,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค คาไฟฟา 240,000 10,000 40,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,300

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 
ขนาด 4 ฟุต

3,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

โครงการกอสร้างดาด
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณบ้านนายประไพ 
ฉิมจิ๋ว หมูที่ 4 ตําบลภูมิ 
อําเภอบางมูลนาก 
จังหวัดพิจิตร

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 13/8/2564  13:20:28 หน้า : 17/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค คาไฟฟา 300,000 300,000 890,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,300

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 
ขนาด 4 ฟุต

3,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

100,000 100,000

โครงการกอสร้างดาด
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณบ้านนายประไพ 
ฉิมจิ๋ว หมูที่ 4 ตําบลภูมิ 
อําเภอบางมูลนาก 
จังหวัดพิจิตร

327,000 327,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสถานที่
กลาง ศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นใน
เขตอําเภอบางมูลนาก 
จังหวัดพิจิตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565

15,000

โครงการจ้างครูสอน
คอมพิวเตอร์

48,000

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบ้าน) ทูล
กระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี หมูที่ 1 ตําบล
ห้วยเขน

6,450
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสถานที่
กลาง ศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นใน
เขตอําเภอบางมูลนาก 
จังหวัดพิจิตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565

15,000

โครงการจ้างครูสอน
คอมพิวเตอร์

48,000

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบ้าน) ทูล
กระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี หมูที่ 1 ตําบล
ห้วยเขน

6,450
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบ้าน) ทูล
กระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี หมูที่ 2 ตําบล
ห้วยเขน

6,450

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบ้าน) ทูล
กระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี หมูที่ 3 ตําบล
ห้วยเขน

6,450
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบ้าน) ทูล
กระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี หมูที่ 2 ตําบล
ห้วยเขน

6,450

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบ้าน) ทูล
กระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี หมูที่ 3 ตําบล
ห้วยเขน

6,450
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบ้าน) ทูล
กระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี หมูที่ 4 ตําบล
ห้วยเขน

6,450

โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงบูรณาการ 
กิจกรรม งานประเพณี
แขงขันเรือยาวชิงถ้วย
พระราชทานพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว 
ประจําป 2565

10,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
หมูที่ 1 ตําบลห้วยเขน

6,450

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
หมูที่ 2 ตําบลห้วยเขน

6,450
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบ้าน) ทูล
กระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี หมูที่ 4 ตําบล
ห้วยเขน

6,450

โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงบูรณาการ 
กิจกรรม งานประเพณี
แขงขันเรือยาวชิงถ้วย
พระราชทานพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว 
ประจําป 2565

10,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
หมูที่ 1 ตําบลห้วยเขน

6,450

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
หมูที่ 2 ตําบลห้วยเขน

6,450
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
หมูที่ 3 ตําบลห้วยเขน

6,450

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
หมูที่ 4 ตําบลห้วยเขน

6,450

โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ 
หมูที่ 1 ตําบลห้วยเขน

6,450

โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ 
หมูที่ 2 ตําบลห้วยเขน

6,450

โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ 
หมูที่ 3 ตําบลห้วยเขน

6,450

โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ 
หมูที่ 4 ตําบลห้วยเขน

6,450

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนอนุบาลอําเภอ
บางมูลนาก (วัดห้วย
เขน)

609,000

รวม 10,701,590 9,970,120 759,900 3,562,940 1,656,080 1,603,520 123,000 41,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
หมูที่ 3 ตําบลห้วยเขน

6,450

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
หมูที่ 4 ตําบลห้วยเขน

6,450

โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ 
หมูที่ 1 ตําบลห้วยเขน

6,450

โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ 
หมูที่ 2 ตําบลห้วยเขน

6,450

โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ 
หมูที่ 3 ตําบลห้วยเขน

6,450

โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ 
หมูที่ 4 ตําบลห้วยเขน

6,450

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนอนุบาลอําเภอ
บางมูลนาก (วัดห้วย
เขน)

609,000

รวม 3,563,400 6,000 455,000 32,442,550
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