
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลขวาวใหญ

อําเภอศีขรภูมิ   จังหวัดสุรินทร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 37,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 13,510,600 บาท
งบกลาง รวม 13,510,600 บาท

งบกลาง รวม 13,510,600 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาประกันสังคมของพนักงานจางที่ตองนําสงกอง
ทุน (ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ.2533 แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่  3  พ.ศ.2542 )
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2562 (สํานักปลัด อบต. ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนทดแทนพนักงานจาง (ตามพระราช
บัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ.2533 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ
.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่  3  พ.ศ.2542 )
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 (สํานักปลัด อบต. ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง)
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7,755,600 บาท

เพื่อตั้งจายเปนคาใชจายในการสรางหลักประกันดานรายไดแกผู
สูงอายุในตําบลขวาวใหญจํานวน  995 รายโดยมีรายละเอียดดังนี้
            - ผูสูงอายุ 60 – 69 ปี  จํานวน 568 ราย   จํานวน 600
  บาท เปนเงิน 4,089,600 บาท
            - ผูสูงอายุ 70 – 79 ปี  จํานวน 285 ราย  จํานวน 700
  บาท  เปนเงิน 2,394,000 บาท
            - ผูสูงอายุ 80 – 89 ปี  จํานวน 115 ราย   จํานวน 800
  บาท  เปนเงิน 1,104,000 บาท
            - ผูสูงอายุ 90 – ปี ขึ้นไป จํานวน 14
 ราย จํานวน 1,000 บาท เปนเงิน 168,000 บาท
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 111 ลําดับที่ 3 (สํานักปลัด อบต
.  ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,992,000 บาท

เพื่อตั้งจายเปนคาใชจายในการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมให
แกผูพิการและทุพพลภาพ  ในตําบลขวาวใหญ จํานวน  520
 ราย จํานวน  800 บาท/เดือน  
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 112 ลําดับที่ 4 (สํานักปลัด อบต
. ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 36,000 บาท

เพื่อตั้งจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูป่วยเอดสในตําบลขวาวใหญจํานวน  6  ราย จํานวน  500
 บาท/เดือน 
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 111 ลําดับที่ 2  (สํานักปลัด อบต
. ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
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เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย  หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อ
บรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวมได
            เปนไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2561
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562  (สํานักปลัด อบต. ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง)

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายโครงการสมทบกองทุนประกันสุขภาพ ตําบลขวาวใหญ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อตั้งจายเปนคาใชจายโครงการสมทบกองทุนประกันสุขภาพ
ตําบลขวาวใหญ
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561 
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562  
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 96 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด อบต
. ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
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คาใชจายในการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลขวาวใหญ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลขวาว
ใหญ ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  29
  มิถุนายน 2553 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสมทบงบ
ประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการประชาชน
ออม 1 สวน องคกรปกครองสวนทองถิ่นสมทบ 1 สวน และ
รัฐบาลสมทบ 1 สวน  โดยในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ควรมีจํานวนเทาทีประชาชนจายเขากองทุนและไมควรเกิน 365
 บาทตอคนตอปีและเปนไปดวยความอิสระตามศักยภาพทางการ
คลัง  เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดบริการ
สาธารณะโดยยึดประโยชนสุขที่ประชาชนจะไดรับเปนสําคัญและ
สรางหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานราก ฟื้นฟูทาง
สังคม และเสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ ทม0891.4/ว2502  ลงวันที่ 20  สิงหาคม 2553
  เรื่องแนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562  
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 111 ลําดับที่ 1  (สํานักปลัด อบต
.  ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 357,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชสวนทอง
ถิ่น
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการทองถิ่น พ.ศ. 2536 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ
. 2542 ขอ 2 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท0808.5/ว3466  ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท0808.5/ว2305  ลงวันที่ 26
  กรกฎาคม 2561  (สํานักปลัด อบต. ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,267,932 บาท

งบบุคลากร รวม 5,647,532 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน นายก อบต.  รองนายกอบต. ดังนี้
           - นายก อบต. เดือนละ 20,400 บาท   เปน
เงิน  244,800  บาท
           - รองนายก อบต. จํานวน  2  คน  เดือนละ 11,220
  บาท เปนเงิน  269,280 บาท (สํานักปลัด อบต. ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายก อบต. , รอง
นายก อบต.  ดังนี้
               - นายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท   เปน
เงิน  21,000  บาท
               - รองนายก อบต. จํานวน 2 คน  เดือนละ 880
 บาท เปนเงิน 21,120 บาท (สํานักปลัด อบต.  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษของนายก อบต.,รองนายก อบต
. ดังนี้
             - นายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท   เปนเงิน  21,000
  บาท
             - รองนายก อบต. จํานวน  2  คน  เดือนละ 880
 บาท เปนเงิน  21,120 บาท (สํานักปลัด อบต.  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต. เดือนละ 7,200
 บาท (สํานักปลัด อบต.   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานทั่วไป)

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,713,600 บาท

เพื่อเปนคาตอบแทนประธานสภาอบต.,รองประธานสภา อบต
.,สมาชิกสภา อบต.และเลขานุการสภา อบต. ดังนี้
    - ประธานสภาฯจํานวน 1 คน  เดือนละ 11,220 บาท เปน
เงิน 134,640 บาท  
    - รองประธานสภาฯ จํานวน 1 คน เดือนละ 9,180 บาท เปน
เงิน 110,160 บาท
    - สมาชิกสภาฯ จํานวน 16 คน  เดือนละ  7,200บาท เปน
เงิน 1,382,400 บาท
    - เลขานุการสภาฯ จํานวน 1 คน  เดือนละ 7,200บาท เปน
เงิน  86,400 บาท  (สํานักปลัด อบต. ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,249,212 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,322,452 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพรอมเงินปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล ไดแก   ตําแหนง  นักบริหารงานองคการบริหารสวน
ตําบล ,นักบริหารงานทั่วไป,นักวิเคราะหนโยบายและแผน,นัก
พัฒนาชุมชน,นักทรัพยากรบุคคล ,เจาพนักงานธุรการและเจา
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สํานักปลัด อบต.ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวตามมติ ครม. และเงินเดือนเพิ่ม
ตามคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
รับรองวาคุณวุฒินั้น  เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับ
การแตงตั้งแกพนักงานสวนตําบล ไดแก  นักบริหารงานองคการ
บริหารสวนตําบล ,นักบริหารงานทั่วไป,นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน,นักพัฒนาชุมชน,นักทรัพยากรบุคคล ,เจาพนักงานธุรการ
และเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สํานักปลัด อบต
. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินประจําตําแหนง นักบริหารงาน
องคการบริหารสวนตําบลและนักบริหารงานทั่วไป  ดังนี้
            - นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลเดือน
ละ 7,000 บาท เปนเงิน 84,000 บาท
            - นักบริหารงานทั่วไปเดือนละ 3,500 บาท  เปน
เงิน 42,000บาท  (สํานักปลัด อบต.   ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 644,760 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจาง  จํานวน 5
  ตําแหนง ไดแก  พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจา
พนักงานธุรการ ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน คาจางพนักงาน
ทั่วไป  ตําแหนง  คนงานทั่วไป, นักการภารโรงและพนักงานขับ
รถยนต พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานจางตาม
ภารกิจ   ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  (สํานักปลัด อบต
. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวตามมติ ครม. แกพนักงาน
จาง  จํานวน 5 ตําแหนง ไดแก  พนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ผูชวยเจาพนักงาน
พัฒนาชุมชน คาจางพนักงานทั่วไป  ตําแหนง  คนงานทั่ว
ไป, นักการภารโรงและพนักงานขับรถยนต พรอมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ  (สํานักปลัด อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานทั่วไป)

เงินอื่น ๆ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษรายเดือนของนักบริหารงาน อบต
. จํานวนเดือนละ 7,000 บาทตอเดือน (สํานักปลัด อบต. ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)
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งบดําเนินงาน รวม 3,406,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 816,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 490,000 บาท

            1.เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับผูมาปฏิบัติงานอันเปน
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลตามหนังสือกระทรวงการ
คลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
 และกระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือสั่งการใหยึดถือปฏิบัติเปน
แนวเดียวกัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0803.3/ว1953 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 หนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2850
 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เชน คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา,คณะกรรมการตรวจการจาง,คาตอบแทนอื่นๆ คณะ
กรรมการตรวจประเมินหรือปฏิบัติงานใดๆตามคําสั่งขององคการ
บริหารสวนตําบลขวาวใหญ หรือคําสั่งอื่นใดและเพื่อจายเปนคา
ตอบแทนการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกขา
ราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่นและลูกจาง ประจําปี พ.ศ
.2565 และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
     เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562 (สํานักปลัด อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานทั่วไป)
            2.เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในการ
เลือกตั้ง เชน คณะกรรมการกรเลือกตั้ง ผูอํานวยการการเลือก
ตั้ง คณะกรรมการประจําจําหนวยเลือกตั้ง เจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย นายทะเบียนอําเภอ เปนตน และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยว
ของ กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือสั่งการใหยึดถือปฏิบัติเปน
แนวเดียวกัน ตามหนังือกระทรวงมหาดไทยดวนที่
สุด ที่ มท0818.2/ว4289  ลงวันที่ 22  กรกฎาคม 2563
     เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562   (สํานักปลัด อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานทั่วไป)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง และผูปฏิบัติงานใหองคการ
บริหารสวนตําบล
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562   (สํานักปลัด อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานทั่วไป)

คาเชาบาน จํานวน 276,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขารา
ราชการสวนทองถิ่นพ.ศ.2548  และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ
.2562 
           เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562   (สํานักปลัด อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานทั่วไป)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิเบิกคาชวยเหลือการศึกษาบุตร
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562  (สํานักปลัด อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานทั่วไป)
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ค่าใช้สอย รวม 1,700,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาหรือจางเหมาแรงงาน ในลักษณะเหมา
แรงตามปริมาณงาน หรือเหมาแรงเปนรายวัน รายชั่วโมง รวมทั้ง
การจางงานนักเรียน นักศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให
การปฏิบัติงานหนึ่งงานใด ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล คาจางเหมาบริการถายเอกสารและเขาเลมสิ่ง
พิมพ รวมทั้งคาใชจายในการเย็บเลม เขาเลมเอกสาร หนังสือ สิ่ง
พิมพตางๆ คาใชจายในการดําเนินคดีตางๆ  ขอพิพากษระหวาง
องคการบริหารสวนตําบลหรือประชาชนในเขตตําบลขวาว
ใหญ คาจางเหมาบริการลาง อัด ฟิลมหรือภาพถายจากระบบ
คอมพิวเตอรหรือกลองดิจิตอล และอื่นๆตามอํานาจหนาที่
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562  (สํานักปลัด อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานทั่วไป)                 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ
จายเปนคาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและใหหมายถึงการประชุมราชการทางไกลผานดาว
เทียม เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มีใน
ลักษณะคาบเกี่ยว มื้ออาหาร คาเชาหองประชุม คาใชจายอื่นๆที่
จําเปนเปนตน เพื่อจายเปนคาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม อาหาร สําหรับกรณีหนวยงานอื่นที่บุคคลภายนอกเขาดูงาน
หรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยม
หรือตรวจราชการ การแถลงขาวขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
     เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562 
            เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2
/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 (สํานักปลัด อบต.  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการจัดทําเวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล การจัดทําแผน
ชุมชน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําเวทีประชาคม
หมูบาน/ตําบล การจัดทําแผนชุมชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวิทยากร  คาจัดสถานที่ คาจัดทําป้าย
และคาใชจายอื่น   
              เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 
              เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 100 ลําดับที่ 1  (สํานักปลัด อบต
. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)
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คาใชจายโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย โดยมีคาใชจายประกอบดวยคา
รับรอง คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใชจายในการประกวดหรือแขง
ขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ  คาจัดสถานที่  คามหรสพ การ
แสดง คาจัดทําป้ายและคาใชจายอื่น  
              เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557  
              เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 103 ลําดับที่ 11  (สํานักปลัด อบต
. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป) 

คาใชจายโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปรงใสใน
การปฏิบัติงาน แกคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวน
ตําบล/พนักงานจางและเจาหนาที่ของรัฐอื่นๆ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงาน แกคณะผูบริหาร
สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล/พนักงานจางและเจาหนาที่ของ
รัฐอื่นๆ  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาอาหารและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร  คาจัดสถานที่ คาจัดทําป้ายและคาใชจายอื่น 
              เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557
              เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 101 ลําดับที่ 4 (สํานักปลัด อบต
. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป) 
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คาใชจายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทองถิ่นและผูนําชุมชน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรทองถิ่นและผูนําชุมชน โดยมีคาใชจายประกอบดวยคา
อาหารและเครื่องดื่ม คาวิทยากร  คาจัดสถานที่ คาจัดทําป้ายและ
คาใชจายอื่น   
              เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการ.ฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
              เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 102 ลําดับที่ 5 (สํานักปลัด อบต
. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่ว
ไป)                      

คาใชจายโครงการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งผูบริหารทอง
ถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น   โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาวิทยากร  คาจัดสถานที่ คาจัดทําป้ายและคาใช
จายอื่น  
               เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557  
               เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 100  ลําดับที่ 2 (สํานักปลัด อบต
. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่ว
ไป)                                 
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คาใชจายโครงการอบรมสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตตั้งไว จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมสงเสริมสุขภาพ
กายสุขภาพจิต โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาวิทยากร  คาจัดสถานที่ คาจัดทําป้ายและคาใชจายอื่น
              เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557
              เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 86  ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด อบต
. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)

คาใชจายโครงการอบรมใหความรูเรื่องกฎหมายเพื่อประชาชนในเขต
ตําบลขวาวใหญ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูเรื่อง
กฎหมายเพื่อประชาชนในเขตตําบลขวาวใหญ  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาอาหารและเครื่องดื่ม คาวิทยากร  คาจัดสถาน
ที่ คาจัดทําป้ายและคาใชจายอื่น 
              เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 
              เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 104 ลําดับที่ 12  (สํานักปลัด อบต
. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)   
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คาใชจายตามโครงการ อบต.พบประชาชน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ อบต.พบ
ประชาชน โดยมีคาใชจายประกอบดวยคารับรอง คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัด
นิทรรศการ  คาจัดสถานที่  คามหรสพ การแสดง คาจัดทําป้าย
และคาใชจายอื่น 
              เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ.2559 
              เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 102 ลําดับที่ 6  (สํานักปลัด อบต
. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป) 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อตั้งจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ ไดแก นายก อบต.,รองนายก อบต.,เลขานุการนายก อบ
ต.,สมาชิก อบต.,พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง และเพื่อ
จายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ไดแก คาเบี้ยเลี้ยง คา
เชาที่พัก คายานพาหนะ คาใชจายอื่นรวมถึงเงินทดแทนคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงในกรณีไดรับอนุญาตใหเดินทางไปราชการดวยยาน
พาหนะสวนตัวสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจางและผูได
รับคําสั่งแตงตั้งหรือมีคําสั่งใหปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของอบ
ต.
             เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 (สํานักปลัด อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานทั่วไป)
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คาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงานสวนตําบล,พนักงาน
จาง,สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล,คณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล ,ผูที่สามารถเบิกจายไดตามระเบียบ 
             เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 (สํานักปลัด อบต.ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานทั่วไป)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินและวัสดุ
ครุภัณฑ เชน รถจักรยานยนต รถยนตสวนกลาง รถกูชีพ รถ
บรรทุกน้ําเอนกประสงค เครื่องพิมพดีด เครื่องถายเอกสาร เครื่อง
ปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร ตู โต๊ะ ฯลฯ 
             เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562  (สํานักปลัด อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานทั่วไป)

ค่าวัสดุ รวม 540,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ หรือจางทําเพื่อไดมาซึ่งวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ เปนตน รวม
ทั้งการบอกรับวารสาร สิ่งพิมพตางๆ การจัดหาสิ่งของที่มีราคาตอ
หนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท และการประกอบขึ้นใหม ดัด
แปลง ตอเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑที่มีวงเงินไมเกิน 5,000 บาท 
             เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 (สํานักปลัด อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานทั่วไป)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ คาวัสดุอุปกรณ
ไฟฟ้า  เชน หลอดไฟฟ้า สตารทเตอร บาลาส สายไฟ ปลั๊กไฟ  
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 68 ลําดับที่ 102 (สํานักปลัด อบต
. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  คาสิ่งของเครื่องใช
ตางๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก น้ําดื่มฯลฯ
              เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2562 (สํานักปลัด อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตางๆ วัสดุทางชาง  เชน ไม
ตางๆ น้ํามันทาไม ทินเนอร สี แปรงทาสี 
             เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 68 ลําดับที่ 103 (สํานักปลัด อบต
.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสง แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน กรวยจราจร สัญญาณไฟฉุกเฉิน เปนตน
             เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 (สํานักปลัด อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานทั่วไป)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันของรถยนตสวนกลาง รถกูชีพ รถบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค รถจักรยานยนตในสํานักงาน องคการบริหารสวน
ตําบลขวาวใหญ
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562  (สํานักปลัด อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานทั่วไป)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย  สําหรับใช
ในองคการบริหารสวนตําบลขวาวใหญ
             เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562   (สํานักปลัด อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานทั่วไป)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน  กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม พูกัน สี รูปภาพ  ไมอัด ผาสําหรับป้าย
โฆษณา  เปนตน
             เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562  (สํานักปลัด อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานทั่วไป)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายวัสดุคอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสาร เชน หมึก หมึกสี  แป้นพิมพ คียบอรด   หมึกเครื่องถาย
เอกสาร เปนตน 
              เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2562 (สํานักปลัด อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 350,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน ตําบลขวาวใหญ  และคา
ไฟฟ้าโรงปุ๋ย,โรงสี 
             เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 (สํานักปลัด อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานทั่วไป)
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลและศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน ตําบลขวาวใหญ 
             เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 (สํานักปลัด อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานทั่วไป)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสําหรับที่องคการบริหารสวนตําบล ใน
การติดตอราชการตางๆ
             เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 (สํานักปลัด อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานทั่วไป)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย,คาธนาณัติ,คาซื้อดวงตราไปรษณียยากร
ใชในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล 
             เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 (สํานักปลัด อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานทั่วไป)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการรายเดือนอินเตอรเน็ต, เพื่อใชในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบลและการบริการประชาชนในเขตพื้นที่
ตําบลและใกลเคียง
             เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 (สํานักปลัด อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานทั่วไป)

งบลงทุน รวม 184,400 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 184,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน
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เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 184,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 36,000 บีทียู  จํานวน 4
 เครื่อง ๆ ละ 46,100 บาท (หนึ่งแสนแปดหมมื่นสี่พันสี่รออยบาท
ถวน) เพื่อติดตั้งในอาคารเอนกประสงค องคการบริหารสวนตําบล
ขวาวใหญโดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
            1.  ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู
            2.  ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
            3.  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความ
เย็น ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร 5
            4.  ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้ง
ชุด ทั้งหนวยสงเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียว
กัน 
            5.  เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เชน แผน
ฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุ
ไฟฟ้า(lonizer)เปนตน สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละอองและ
อุปกรณสามารถทําความสะอาดได
             -  ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
             -  ชนิดติดฝาผนัง
สําหรับชนิดตูตั้งพื้น เปนเครื่องปรับอากาศที่ไมมีระบบฟอกอากาศ
            6.  มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
            7.  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
                    (1)  แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดัง
นี้ สวิตซ 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟ
ยาวไมเกิน 15 เมตร 
            ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563 
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2562 
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 122 ลําดับที่ 25 (สํานักปลัด อบต
. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยและจิตอาสา 
อําเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอุดหนุนโครงการอุดหนุนการเทิดทูนสถาบันพระ
มหากษัตริยและจิตอาสา อําเภอศีขรภูมิ  จังหวัด
สุรินทร  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามหนังสือที่ทําการ
ปกครองอําเภอศีขรภูมิ ที่ สร0518.1/ว726  ลงวันที่ 23
 มิถุนายน 2564
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ทบ
ทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 105 ลําดับที่ 15 (สํานักปลัด อบต
. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)
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โครงการอุดหนุนรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ อําเภอศีขรภูมิ  
จังหวัดสุรินทร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอุดหนุนโครงการอุดหนุนรับบริจาคโลหิต ดวง
ตา อวัยวะ อําเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2565 ตามหนังสือที่ทําการปกครองอําเภอศีขร
ภูมิ ที่ สร0518.1/ว726  ลงวันที่ 23  มิถุนายน 2564
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ทบ
ทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 105 ลําดับที่ 14  (สํานักปลัด อบต
. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

คาใชจายคาจางที่ปรึกษาโครงการสํารวจและประเมินความพึงพอใจ
ของผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลขวาวใหญ ประจําปี พ
.ศ.2565

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาคาใชจายคาจางที่ปรึกษาโครงการสํารวจและ
ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลขวาวใหญ ประจําปี พ.ศ.2565 โดยจางที่ปรึกษาดําเนินการ
ออกแบบประเมินและสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน เจา
หนาที่ของรัฐและหนวยงานเอกชน ที่มาติดตองานหรือรับบริการ
สาธารณะ จากองคการบริหารสวนตําบลขวาวใหญ
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) ทบ
ทวน พ.ศ.2564  หนาที่ 104 ลําดับที่ 13 (สํานักปลัด อบต
.ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,429,240 บาท
งบบุคลากร รวม 1,724,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,724,240 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,528,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล ไดแก  นักบริหารงานการคลัง / นักวิชาการเงินและ
บัญชี /  เจาพนักงานจัดเก็บรายได และเจาพนักงานพัสดุ (กอง
คลัง  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวตามมติ ครม.และเงินเดือนเพิ่ม
ตามคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
รับรองวาคุณวุฒินั้น  เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับ
การแตงตั้งแกพนักงานสวนตําบล    ไดแก นักบริหารงานการ
คลัง /นักวิชาการเงินและบัญชี / เจาพนักงานจัดเก็บรายไดและ
เจาพนักงานพัสดุ (กองคลัง   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินประจําตําแหนง นักบริหารงานคลัง
เดือนละ 3,500 บาท  (กองคลัง  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 125,040 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจาง  จํานวน 1
  ตําแหนง ไดแก  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง ผูชวยเจา
พนักงานการเงินและบัญชี พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
จางตามภารกิจ (กองคลัง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวตามมติ ครม. แกพนักงาน
จาง  จํานวน 1 ตําแหนง ไดแก  พนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี(กอง
คลัง   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 690,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 380,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 237,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับผูมาปฏิบัติงานอันเปนประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560และ
กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือสั่งการใหยึดถือปฏิบัติเปนแนว
เดียวกัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0803.3/ว1953/ว1953 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2850 ลงวัน
ที่ 12 กันยายน 2561  เชน คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา,คณะกรรมการตรวจการจาง,คาตอบแทนอื่นๆ คณะ
กรรมการตรวจประเมินหรือปฏิบัติงานใดๆตามคําสั่งขององคการ
บริหารสวนตําบลขวาวใหญ หรือคําสั่งอื่นใดและเพื่อจายเปนคา
ตอบแทนการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกขา
ราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่นและลูกจาง ประจําปี พ.ศ
.2565 และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูมาปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลขวาว
ใหญ    
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 (กองคลัง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง)
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คาเชาบาน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบานของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกคาเชาบาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขารา
ราชการสวนทองถิ่นพ.ศ.2548  และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ
.2562
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 (กองคลัง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิเบิกคาชวยเหลือการศึกษาบุตร 
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 (กองคลัง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง)  

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาหรือจางเหมาแรงงาน ในลักษณะเหมา
แรงตามปริมาณงาน หรือเหมาแรงเปนรายวัน รายชั่วโมง รวมทั้ง
การจางงานนักเรียน นักศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให
การปฏิบัติงานหนึ่งงานใด ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล คาจางเหมาบริการถายเอกสารและเขาเลมสิ่ง
พิมพ  และอื่นๆตามอํานาจหนาที่
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 (กองคลัง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง)  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการจัดเก็บขอมูลเพื่อจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดเก็บขอมูลเพื่อจัด
ทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวิทยากร  คาจัดสถานที่ คาจัดทําป้าย
และคาใชจายอื่น 
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557  
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 102 ลําดับที่ 7 (กองคลัง   ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อตั้งจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ไดแก นัก
บริหารงานคลัง/นักวิชาการเงินและบัญชี / เจาพนักงานจัดเก็บ
รายได และเจาพนักงานพัสดุ  และพนักงานจาง และเพื่อจายเปน
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ไดแก คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่
พัก คายานพาหนะ คาใชจายอื่น รวมถึงเงินทดแทนคาน้ํามันเชื้อ
เพลิงในกรณีไดรับอนุญาตใหเดินทางไปราชการดวยยานพาหนะ
สวนตัวสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจางและผูไดรับคําสั่ง
แตงตั้งหรือมีคําสั่งใหปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ อบต. 
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562  (กองคลัง  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง)
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คาลงทะเบียน ตาง ๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม ของพนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจางและผูที่สามารถเบิกจายไดตามระเบียบ 
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 (กองคลัง  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินและวัสดุ
ครุภัณฑ เชน เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร ตู โต๊ะ
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 (กองคลัง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง)  

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน คาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆในสํานัก
งาน  เชน  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และอื่นๆ
                เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2562 (กองคลัง  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  คาสิ่งของเครื่องใช
ตางๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก น้ําดื่มฯลฯ
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2562 (กองคลัง  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน  กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม พูกัน สี รูปภาพ  ไมอัด ผาสําหรับป้าย
โฆษณา  เปนตน
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562  (กองคลัง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายวัสดุคอมพิวเตอร  เชน หมึก หมึกสี  แป้น
พิมพ คียบอรด เปนตน
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562  (กองคลัง   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง)

งบลงทุน รวม 15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องพิมพ Mulitfunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Mulitfunction 
เลเซอร หรือ LED สี   จํานวน 1 เครื่อง  ราคา 15,000บาท เพื่อ
ในกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลขวาวใหญ โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
            1.เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer,Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
            2.มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
            3.มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม
นอยกวา 18 หนา ตอนาที(ppm)
            4.มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 หนา ตอนาที(ppm)
            5.มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอย
กวา 256 MB
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            6.สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดําและสี) ได
            7.มีความสามารถในการสแกนสูงสุดไมนอย
กวา 1,200x1,200 dpi
            8.มีถาดป้อนเอกสาร
อัตโนมัติ (Auot Doucment Feed)
            9.สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
            10.สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
            11.สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
            12.มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
            13.มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดี
กวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือ
ขายไรสาย Wi-fi (IEEE 802.11b ,g, n) ได
            14.มีถาดใสกระดาษไมนอยกวา 150 แผน
            15.สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom
            ตามราคาทองตลาดประจําปี พ.ศ.2564    
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562  (กองคลัง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 183,000 บาท
งบบุคลากร รวม 145,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 145,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล ไดแก นักวิชาการตรวจสอบภายใน (สํานักปลัด อบต
.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวตามมติ ครม.และเงินเดือนเพิ่ม
ตามคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
รับรองวาคุณวุฒินั้น  เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับ
การแตงตั้งแกพนักงานสวนตําบล    ไดแก นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน (สํานักปลัด อบต.ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน)

งบดําเนินงาน รวม 38,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 21,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับผูมาปฏิบัติงานอันเปนประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 และ
กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือสั่งการใหยึดถือปฏิบัติเปนแนว
เดียวกัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 08.3.3
/ว 1953 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12
 กันยายน 2561  เชน คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา,คณะ
กรรมการตรวจการจาง,คาตอบแทนอื่นๆ คณะกรรมการตรวจ
ประเมินหรือปฏิบัติงานใดๆตามคําสั่งขององคการบริหารสวน
ตําบลขวาวใหญ หรือคําสั่งอื่นใดและเพื่อจายเปนคาตอบแทนการ
กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกขาราชการ  หรือ
พนักงานสวนทองถิ่นและลูกจาง ประจําปี พ.ศ.2565 และคาใช
จายอื่นๆที่เกี่ยวของ 
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 (สํานักปลัด อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน)

วันที่พิมพ : 18/8/2564  15:30:18 หนา : 33/88



คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูมาปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลขวาว
ใหญ    
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 (สํานักปลัด อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน)

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อตั้งจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ไดแก นัก
วิชาการตรวจสอบภายในและพนักงานจาง และเพื่อจายเปนคาใช
จายในการเดินทางไปราชการ ไดแก คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คา
ยานพาหนะ คาใชจายอื่น รวมถึงเงินทดแทนคาน้ํามันเชื้อเพลิงใน
กรณีไดรับอนุญาตใหเดินทางไปราชการดวยยานพาหนะสวนตัว
สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจางและผูไดรับคําสั่งแตงตั้ง
หรือมีคําสั่งใหปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ อบต. 
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562  (สํานักปลัด อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน)

คาลงทะเบียน ตาง ๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม ของพนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจางและผูที่สามารถเบิกจายไดตามระเบียบ 
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 (สํานักปลัด อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน)
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ค่าวัสดุ รวม 7,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน คาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆในสํานัก
งาน  เชน  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และอื่นๆ
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 (สํานักปลัด อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายวัสดุคอมพิวเตอร  เชน หมึก หมึกสี  แป้น
พิมพ คียบอรด เปนตน
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562  (สํานักปลัด อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 591,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 591,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 446,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 446,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับผูมาปฏิบัติงานอันเปนประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล  เชน การดําเนินการตามอํานาจหนาที่
ของ อปท.เกี่ยวกับงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ
การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนตามกฎหมาย อาสา
สมัคร ที่มีสิทธิไดรับเงินคาใชจายเพื่อเปนคาป่วยการชดเชยการ
งานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ไดแก
             (1) อาสาสมัครของอปท.แหงพื้นที่ที่ไดรับคําสั่งชวย
สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่จากผูบริหารแหงนั้น 
             (2) อาสาสมัครของ อปท.แหงพื้นที่อื่นที่ไปสนับสนุน
การปฏิบัติหนาที่ตามคํารองขอจากผูบริหารทองถิ่นแหงนั้นหรือ
ปฏิบัติงานใดๆตามคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลขวาว
ใหญ หรือคําสั่งอื่นใด คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ 
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 
            เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติวาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 (สํานักปลัด อบต. ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)          
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ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายคาเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อตั้งจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ไดแก 
            (1) อาสาสมัครของอปท.แหงพื้นที่ที่ไดรับคําสั่งชวยสนับ
สนุนการปฏิบัติหนาที่จากผูบริหารแหงนั้น 
            (2) อาสาสมัครของ อปท.แหงพื้นที่อื่นที่ไปสนับสนุน
การปฏิบัติหนาที่ตามคํารองขอจากผูบริหารทองถิ่นแหงนั้นหรือ
ปฏิบัติงานใดๆตามคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลขวาว
ใหญ หรือคําสั่งอื่นใด และเพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ ไดแก คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาใชจาย
อื่น รวมถึงเงินทดแทนคาน้ํามันเชื้อเพลิงในกรณีไดรับอนุญาตให
เดินทางไปราชการดวยยานพาหนะสวนตัวสําหรับอปพร.กูชีพ
ตําบลขวาวใหญและผูไดรับคําสั่งแตงตั้งหรือมีคําสั่งใหปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหนาที่ของ อบต.  
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562  (สํานักปลัด อบต. ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )  

คาใชจายโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ตําบลขวาวใหญ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน อป
พร.ตําบลขวาวใหญ โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร คาจัดสถานที่ คาจัดทําป้ายและคาใชจาย
อื่น  
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557   
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 97 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด อบต
.ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ) 
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คาใชจายโครงการสงเสริมความรูดานสาธารณภัยตางฯและการ
ป้องกันภัยแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางและประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินคาใชจายโครงการสงเสริม
ความรูดานสาธารณภัยตางฯและการป้องกันภัยแกพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจางและประชาชน   โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาจัดสถานที่ คาจัดทําป้าย
และคาใชจายอื่น  
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557   
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 98 ลําดับที่ 5 (สํานักปลัด อบต
.ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย) 

คาใชจายในโครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในชวงเทศกาลปี
ใหม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการตั้งจุดตรวจบริการ
ประชาชนในชวงเทศกาลปีใหม โดยมีคาใชจายประกอบดวยคา
รับรอง คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใชจายในการประกวดหรือแขง
ขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ  คาจัดสถานที่  คามหรสพ การ
แสดง คาจัดทําป้ายและคาใชจายอื่น 
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันของ อปท.  พ.ศ.2559  
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 97  ลําดับที่ 3 (สํานักปลัด อบต
.  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย) 
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คาใชจายในโครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในชวงเทศกาล
สงกรานต

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการตั้งจุดตรวจบริการ
ประชาชนในชวงเทศกาลสงกรานต  โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คารับรอง คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใชจายในการประกวดหรือ
แขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ  คาจัดสถานที่  คา
มหรสพ การแสดง คาจัดทําป้ายและคาใชจายอื่น
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันของ อปท.  พ.ศ.2559 
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 98 ลําดับที่ 4 (สํานักปลัด อบต
.ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย)

คาใชจายในโครงการรณรงคป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดใน
เขตตําบลขวาวใหญ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการรณรงคป้องกันและแกไขปัญหายา
เสพติดในเขตตําบลขวาวใหญแกเด็กนักเรียน เยาวชนในเขตตําบล
ขวาวใหญ   โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาวิทยากร  คาจัดสถานที่ คาจัดทําป้ายและคาใชจายอื่น  
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557  
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 98 ลําดับที่ 6 (สํานักปลัด อบต
.  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย)  
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับเจาหนาที่ใน
องคการบริหารสวนตําบลขวาวใหญ 
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 (สํานักปลัด อบต.ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิงสําหรับใชในองคการ
บริหารสวนตําบลขวาวใหญ 
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 (สํานักปลัด อบต.ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,063,388 บาท

งบบุคลากร รวม 1,424,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,424,360 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,095,360 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล ไดแก นักบริหารงานการศึกษา/นักวิชาการศึกษา หัวหนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และครูผูดูแลเด็ก  (กองการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวตามมติ ครม.และเงินเดือนเพิ่ม
ตามคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
รับรองวาคุณวุฒินั้น  เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับ
การแตงตั้งแกพนักงานสวนตําบล  ไดแก นักบริหารงานการ
ศึกษา/นักวิชาการศึกษา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และครูผูดูแล
เด็ก  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินประจําตําแหนง นักบริหารงานการ
ศึกษา  เดือนละ 3,500 บาท (กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินวิทยฐานะชํานาญการ ครูผูดูแล
เด็ก  เดือนละ 3,500 บาทตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0809.4
/ว1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางทั่วไป   ตําแหนง  ผูดูแล
เด็ก  จํานวน  2  คน (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม   ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวตามมติ ครม. แกพนักงาน
จาง  จํานวน 2 ตําแหนง ไดแก  พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ผู
ดูแลเด็ก (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   ปรากฏใน
แผน   งานการศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 2,004,828 บาท
ค่าตอบแทน รวม 396,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 209,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับผูมาปฏิบัติงานอันเปนประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 และ
กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือสั่งการใหยึดถือปฏิบัติเปนแนว
เดียวกัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0803.3
/ว 1953 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12
 กันยายน 2561 เชน คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา,คณะ
กรรมการตรวจการจาง,คาตอบแทนอื่นๆ คณะกรรมการตรวจ
ประเมินหรือปฏิบัติงานใดๆตามคําสั่งขององคการบริหารสวน
ตําบลขวาวใหญ หรือคําสั่งอื่นใดและเพื่อจายเปนคาตอบแทนการ
กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกขาราชการ  หรือ
พนักงานสวนทองถิ่นและลูกจาง ประจําปี พ.ศ.2565 และคาใช
จายอื่นๆที่เกี่ยวของ
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาใหแกพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง หรือผูปฏิบัติงานใหองคการบริหาร
สวนตําบล
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

คาเชาบาน จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบานของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกคาเชาบาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขารา
ราชการสวนทองถิ่นพ.ศ.2548  และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ
.2562
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิเบิกคาชวยเหลือการศึกษาบุตร
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ปรากฏในแผน
งานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 1,109,840 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาหรือจางเหมาแรงงาน ในลักษณะเหมา
แรงตามปริมาณงาน หรือเหมาแรงเปนรายวัน รายชั่วโมง รวมทั้ง
การจางงานนักเรียน นักศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให
การปฏิบัติงานหนึ่งงานใด ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล คาจางเหมาบริการถายเอกสารและเขาเลมสิ่ง
พิมพ รวมทั้งคาใชจายในการเย็บเลม เขาเลมเอกสาร หนังสือ สิ่ง
พิมพตางๆ  และอื่นๆตามอํานาจหนาที่
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบล
ขวาวใหญ

จํานวน 389,840 บาท

            1.คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลขวาว
ใหญ  ตั้งไว  267,540 บาท 
             เพื่อจายเปนคาใชจายคาอาหารกลางวันสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลขวาวใหญ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
เงินเบิกหักผลักสงคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลขวาวใหญ จํานวน 52 คน คนละ 21  บาท  จํานวน 245
 วัน ตามหนังสือสั่งการดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม  2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565(เฉพาะเทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบล)  
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 76 ลําดับที่ 8
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
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จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
            2.คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบล
ขวาวใหญ ตั้งไว 88,400 บาท 
            เพื่อจายเปนคาใชจายคาจัดการเรียนการสอนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลขวาวใหญ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
เงินเบิกหักผลักสงคาจัดการเรียนการสอน คาวัสดุการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลขวาวใหญ จํานวน 52 คน คน
ละ 1,700  บาท  ตามหนังสือสั่งการดวนที่สุดที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม  2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(เฉพาะเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล)  
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 76 ลําดับที่ 9 
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)  
            3.คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ตําบลขวาวใหญ  ตั้งไว 33,900 บาท 
            เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ตําบลขวาวใหญ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
ใชจายเงินเบิกหักผลักสงการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ตําบลขวาวใหญ จํานวน  30 คน ดังนี้
            1.คาหนังสือ 30 คน คนละ 200 บาท เปนเงิน 6,000
 บาท
            2.คาอุปกรณการเรียน 30 คน คนละ 200 บาท เปน
เงิน 6,000 บาท
            3.คาเครื่องแบบนักเรียน 30 คน คนละ 300 บาท เปน
เงิน 9,000 บาท
            4.คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 30 คน คนละ 430
 บาท เปนเงิน12,900 บาท
ตามหนังสือสั่งการดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8
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 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565(เฉพาะเทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบล)  
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 76 ลําดับที่ 10
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)                  

คาใชจายการคาเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อตั้งจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ไดแก นัก
บริหารงานการศึกษา/นักวิชาการศึกษา/ ครูผูดูแลเด็กและ
พนักงานจางและเพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ ไดแก คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาใชจาย
อื่น รวมถึงเงินทดแทนคาน้ํามันเชื้อเพลิงในกรณีไดรับอนุญาตให
เดินทางไปราชการดวยยานพาหนะสวนตัวสําหรับพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจางและผูไดรับคําสั่งแตงตั้งหรือมีคําสั่งใหปฏิบัติ
งานตามอํานาจหนาที่ของ อบต. 
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   ปรากฏในแผน
งานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

คาใชจายโครงการสงเสริมจริยธรรมของเด็กนักเรียนโรงเรียนขวาว
ใหญวิทยา

จํานวน 40,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมจริยธรรมของเด็กนักเรียน
โรงเรียนขวาวใหญวิทยา โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาวิทยากร  คาจัดสถานที่ คาจัดทําป้ายและคาใช
จายอื่น  
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557  
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 74 ลําดับที่ 3 (กองการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

คาใชจายโครงการสงเสริมจริยธรรมของเด็กนักเรียนโรงเรียนบาน
ขวาวใหญ

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมจริยธรรมของเด็กนักเรียน
โรงเรียนบานขวาวใหญ  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาวิทยากร  คาจัดสถานที่ คาจัดทําป้ายและคาใช
จายอื่น 
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557  
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 73 ลําดับที่ 2 (กองการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)                          
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คาใชจายโครงการสงเสริมจริยธรรมของเด็กนักเรียนโรงเรียนบาน
ไพรษรสําโรง

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมจริยธรรมของเด็กนักเรียน
โรงเรียนบานไพรษรสําโรง โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาวิทยากร  คาจัดสถานที่ คาจัดทําป้ายและคาใช
จายอื่น  
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557  
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 73 ลําดับที่ 1 (กองการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)                         

คาใชจายในโครงการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลขวาวใหญ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลขวาวใหญ โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวิทยากร  คาจัดสถานที่ คาจัดทําป้าย
และคาใชจายอื่น  
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 74 ลําดับที่ 4 (กองการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)  
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คาใชจายในโครงการฝึกอบรมและซอมแผนป้องกันอัคคีภัยของเด็ก
ศูนยพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลขวาวใหญ

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายคาใชจายในโครงการฝึกอบรมและซอมแผน
ป้องกันอัคคีภัยของเด็กศูนยพัฒนา องคการบริหารสวนตําบล
ขวาวใหญ 
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557   
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561– 2565
) ทบทวน  พ.ศ.2564  หนาที่ 82 ลําดับที่ 20 (กองการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

คาใชจายในโครงการรณรงคสงเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวก
นิรภัยของเด็กปฐมวัยและผูปกครองในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการ
บริหารสวนตําบลขวาวใหญ

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายคาใชจายในโครงการรณรงคสงเสริมความ
ปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผูปกครองใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลขวาวใหญ   
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557  
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561– 2565
) ทบทวน  พ.ศ.2564  หนาที่ 81 ลําดับที่ 19  (กองการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
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คาใชจายในโครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการวันเด็กแหงชาติ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคารับรอง คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใชจายในการ
ประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการคาจัดสถานที่ คา
มหรสพ การแสดงคาจัดทําป้ายและคาใชจายอื่น   
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการจัดงาน  การจัดการแขงกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 75 ลําดับที่ 6 (กองการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)  

คาใชจายในโครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ขวาวใหญ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายคาใชจายในโครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขวาวใหญ 
            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561 
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561– 2565
) ทบทวน  พ.ศ.2564  หนาที่ 78 ลําดับที่ 15 (กองการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
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คาใชจายในโครงการเสริมสรางความรูดานสงเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลขวาวใหญ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการเสริมสรางความรูดานสงเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลขวาวใหญ   โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร  คาจัดสถานที่ คาจัดทําป้ายและคาใชจาย
อื่น 
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557  
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 77 ลําดับที่ 13 (กองการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

คาลงทะเบียน ตาง ๆ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม ของพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางและผูที่สามารถเบิกจายไดตามระเบียบ 
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ปรากฏในแผน
งานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินและวัสดุ
ครุภัณฑ เชน เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร ตู โต๊ะ
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   ปรากฏในแผน
งานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 498,988 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  คาซื้อวัสดุ สิ่งของเครื่องใช
ตางๆ เชน  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ปรากฏในแผน
งานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ คาวัสดุอุปกรณ
ไฟฟ้า  เชน หลอดไฟฟ้า สตารทเตอร บาลาส สายไฟ ปลั๊ก
ไฟ  เปนตน 
             เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562  
             เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 68 ลําดับที่ 102 (กองการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 418,988 บาท

1.คาวัสดุงานบานงานครัว  ตั้งไว 30,000 บาท  
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว คาสิ่งของเครื่องใช
ตางๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก ฯลฯ
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ปรากฏในแผน
งานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
2.คาอาหารเสริม( นม)  ตั้งไว 388,988  บาทแยกเปน
        2.1 คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลขวาว
ใหญ  ตั้งไว 99,642 บาท
        เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม) เด็กกอนวัย
เรียน จํานวน 52 คน จํานวน คนละ 7.37 บาท  จํานวน 260
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 วัน  ตามหนังสือสั่งการดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม  2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565(เฉพาะเทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบล)       
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ปรากฏในแผน
งานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
        2.2 คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบานไพร
ษรสําโรง โรงเรียนบานขวาวใหญ ตั้งไว 289,346 บาท 
        เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม)โรงเรียนบานไพรษรสําโรง
และโรงเรียนบานขวาวใหญ(ถายโอน) จํานวน 151
 คน จํานวน คนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ตามหนังสือสั่ง
การดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม  2564
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรับเงินอุด
หนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565(เฉพาะเทศบาลและองคการ
บริหารสวนตําบล)  
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   ปรากฏในแผน
งานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตางๆ วัสดุทางชาง  เชน ไม
ตางๆ น้ํามันทาไม ทินเนอร สี แปรงทาสี เปนตน  
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 68  ลําดับที่ 103 (กองการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายวัสดุคอมพิวเตอร  เชน หมึก หมึกสี  แป้น
พิมพ คียบอรด  เปนตน 
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 634,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 634,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบานขวาวใหญ จํานวน 298,200 บาท

เพื่อจายเปนคาอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนบานขวาว
ใหญ จํานวน 71 คนๆละ 21  บาท จํานวน 200 วัน  ตามหนังสือ
สั่งการดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม  2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565(เฉพาะเทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบล)  
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 77 ลําดับที่ 12 (กองการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)   
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อุดหนุนโรงเรียนบานไพรษรสําโรง จํานวน 336,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนบานไพรษร
 สําโรง จํานวน 80 คนๆละ 21  บาท จํานวน 200 วัน  ตาม
หนังสือสั่งการดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม  2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565(เฉพาะเทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบล)  
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 77 ลําดับที่ 11 (กองการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 590,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาหรือจางเหมาแรงงาน ในลักษณะเหมา
แรงตามปริมาณงาน หรือเหมาแรงเปนรายวัน รายชั่วโมง รวมทั้ง
การจางงานนักเรียน นักศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให
การปฏิบัติงานหนึ่งงานใด ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล และอื่นๆตามอํานาจหนาที่หนา  
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562  (สํานักปลัด อบต.   ปรากฏในแผนงานสารธารณ
สุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชน    โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาอาหารและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร  คาจัดสถานที่ คาจัดทําป้าย  และคาใชจายอื่น 
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 90 ลําดับที่ 4 (สํานักปลัด อบต
. ปรากฏในแผนงานสารธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)  

คาใชจายโครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการทองถิ่นไทย รวมใจ
ภักดิ์  รักษพื้นที่สีเขียว โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร  คาจัดสถานที่ คาจัดทําป้าย จัดซื้อ
ตนไม  พันธไมตางๆ และคาใชจายอื่น  ปลูกในตําบลขวาว
ใหญ เพื่อถวายแดพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 และพระบรม
ราชินีนาถ
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557  
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 116 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด อบต
. ปรากฏในแผนงานสารธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)    
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คาใชจายโครงการป้องกันไขเลือดออก จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันไขเลือด
ออก โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาอาหารและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร  คาจัดสถานที่ คาจัดทําป้ายและคาใชจายอื่น 
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564  หนาที่ 89 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด อบต
. ปรากฏในแผนงานสารธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)

คาใชจายโครงการป้องกันพิษสุนัขบา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันพิษสุนัข
บา ตามกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบาตามพระปณิธานศาตราจารย ดร.สมเด็จ
พระเจานองนางเธอ เจาฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาอาหารและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร  คาจัดสถานที่ คาจัดทําป้ายและคาใชจายอื่น  
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557   
            ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
สวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) ทบ
ทวน พ.ศ.2564  หนาที่ 89 ลําดับที่ 2 (สํานักปลัด อบต. ปรากฏ
ในแผนงานสารธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข)  
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คาใชจายโครงการฝึกอบรมใหความรูเกี่ยวกับโรคระบาด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมใหความรู
เกี่ยวกับโรคระบาด    โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร  คาจัดสถานที่ คาจัดทําป้าย  และคาใชจาย
อื่น 
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557  
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 95 ลําดับที่ 19 (สํานักปลัด อบต
. ปรากฏในแผนงานสารธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)   

คาใชจายโครงการเพิ่มศักยภาพผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข(อ
สม.)และประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผูปฏิบัติ
งานดานสาธารณสุข(อสม.)และประชาชน  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาอาหารและเครื่องดื่ม คาวิทยากร  คาจัดสถาน
ที่ คาจัดทําป้าย  และคาใชจายอื่น  
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 90 ลําดับที่ 5 (สํานักปลัด อบต
. ปรากฏในแผนงานสารธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)    
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คาใชจายตามโครงการพัฒนาสิ่งแวดลอม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาสิ่งแวด
ลอม โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาอาหารและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร  คาจัดสถานที่ คาจัดทําป้ายและคาใชจายอื่น
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557  
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 116 ลําดับที่ 2 (สํานักปลัด อบต
. ปรากฏในแผนงานสารธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)

งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานขวาวใหญ   หมูที่ 1 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข/คาอุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน  บานขวาวใหญ  หมูที่ 1  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว2989  ลงวันที่ 31
  พฤษภาคม 2560และหนังสือกรมสงเสริมการการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072  ลงวันที่ 5
  กรกฎาคม 2561  
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559  
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 92 ลําดับที่ 8  (สํานักปลัด อบต
. ปรากฏในแผนงานสารธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานดอนหมาไน  หมูที่ 9 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข/คาอุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน  บานดอนหมาไน  หมูที่ 9 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว2989  ลงวันที่ 31
  พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072  ลงวันที่ 5
  กรกฎาคม 2561  
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559 
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 94 ลําดับที่ 16 (สํานักปลัด อบต
. ปรากฏในแผนงานสารธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานโนนขวาว  หมูที่ 8 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข/คาอุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน  บานโนนขวาว  หมูที่ 8 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว2989  ลงวันที่ 31
  พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072  ลงวันที่ 5
  กรกฎาคม 2561 
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559 
           เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565)  ทบ
ทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 93 ลําดับที่ 15 (สํานักปลัด อบต. ปรากฏ
ในแผนงานสารธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานโนนครั่ง  หมูที่ 2 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข/คาอุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน  บานโนนครั่ง  หมูที่ 2  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว2989  ลงวันที่ 31
  พฤษภาคม 2560และหนังสือกรมสงเสริมการการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072  ลงวันที่ 5  กรกฎาคม 2561
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559  
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 92  ลําดับที่ 9 (สํานักปลัด อบต
. ปรากฏในแผนงานสารธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานไพรษร  หมูที่ 7 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข/คาอุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน  บานไพรษร  หมูที่ 7 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว2989  ลงวันที่ 31
  พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072  ลงวันที่ 5
  กรกฎาคม 2561 
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559  
           เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565)  ทบ
ทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 93 ลําดับที่ 14 (สํานักปลัด อบต. ปรากฏ
ในแผนงานสารธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานสําโรง หมูที่ 6 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข/คาอุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน  บานสําโรง  หมูที่ 6  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว2989  ลงวันที่ 31
  พฤษภาคม 2560และหนังสือกรมสงเสริมการการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072  ลงวันที่ 5
  กรกฎาคม 2561 
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559 
           เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565)  ทบ
ทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 93 ลําดับที่ 13 (สํานักปลัด อบต. ปรากฏ
ในแผนงานสารธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข)

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานหนองกอง  หมูที่ 4 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข/คาอุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน  บานหนองกอง  หมูที่ 4 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว2989  ลงวันที่ 31
  พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072  ลงวันที่ 5
  กรกฎาคม 2561 
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559 
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 92 ลําดับที่ 11 (สํานักปลัด อบต
. ปรากฏในแผนงานสารธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานหนองไผ  หมูที่ 3 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข/คาอุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน  บานหนองไผ  หมูที่ 3 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว2989  ลงวันที่ 31
  พฤษภาคม 2560และหนังสือกรมสงเสริมการการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072  ลงวันที่ 5
  กรกฎาคม 2561 
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559 
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 92 ลําดับที่ 10 (สํานักปลัด อบต
. ปรากฏในแผนงานสารธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานหนองแรต  หมูที่ 5 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข/คาอุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน  บานหนองแรต  หมูที่ 5  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว2989  ลงวันที่ 31
  พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072  ลงวันที่ 5  กรกฎาคม 2561
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
           เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565)  ทบ
ทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 93 ลําดับที่ 12  (สํานักปลัด อบต. ปรากฏ
ในแผนงานสารธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 5,399,840 บาท

งบบุคลากร รวม 742,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 742,840 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 520,280 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล  ไดแก  นักบริหารงานชาง และนายชางโยธา (กอง
ชาง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวตามมติ ครม.และเงินเดือนเพิ่ม
ตามคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
รับรองวาคุณวุฒินั้น  เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับ
การแตงตั้งแกพนักงานสวนตําบล  ไดแก นักบริหารงานชาง และ
นายชางโยธา (กองชาง ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินประจําตําแหนง นักบริหารงาน
ชาง  เดือนละ 3,500 บาท  (กองชาง ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 151,560 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ   ตําแหนง  ผูชวยนาย
ชางโยธา  (กองชาง ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวตามมติ ครม. แกพนักงานจางตาม
ภารกิจ   ตําแหนง  ผูชวยนายชางโยธา  (กองชาง ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
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งบดําเนินงาน รวม 955,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 235,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับผูมาปฏิบัติงานอันเปนประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 และ
กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือสั่งการใหยึดถือปฏิบัติเปนแนว
เดียวกัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0803.3
/ว 1953 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12
 กันยายน 2561 เชน คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา,คณะ
กรรมการตรวจการจาง,คาตอบแทนอื่นๆ คณะกรรมการตรวจ
ประเมินหรือปฏิบัติงานใดๆตามคําสั่งขององคการบริหารสวน
ตําบลขวาวใหญ หรือคําสั่งอื่นใดและเพื่อจายเปนคาตอบแทนการ
กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกขาราชการ  หรือ
พนักงานสวนทองถิ่นและลูกจาง ประจําปี พ.ศ.2565 และคาใช
จายอื่นๆที่เกี่ยวของ
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562   (กองชาง   ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง 
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562  (กองชาง ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
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คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิเบิกคาเชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชา
บานของขาราราชการสวนทองถิ่นพ.ศ.2548  และแกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 (กองชาง ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิเบิกคาชวยเหลือการศึกษาบุตร 
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562  (กองชาง ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
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ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาหรือจางเหมาแรงงาน ในลักษณะเหมา
แรงตามปริมาณงาน หรือเหมาแรงเปนรายวัน รายชั่วโมง รวมทั้ง
การจางงานนักเรียน นักศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให
การปฏิบัติงานหนึ่งงานใด ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวน คาจางเหมาบริการถายเอกสารและเขาเลมสิ่งพิมพ รวมทั้งคา
ใชจายในการเย็บเลม เขาเลมเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพตางๆ  และ
อื่นๆตามอํานาจหนาที่  
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562  (กองชาง ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)                

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการคาเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อตั้งจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ไดแก นัก
บริหารงานชาง/นายชางโยธา / และพนักงานจางและเพื่อจายเปน
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ไดแก คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่
พัก คายานพาหนะ คาใชจายอื่น รวมถึงเงินทดแทนคาน้ํามันเชื้อ
เพลิงในกรณีไดรับอนุญาตใหเดินทางไปราชการดวยยานพาหนะ
สวนตัวสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจางและผูไดรับคําสั่ง
แตงตั้งหรือมีคําสั่งใหปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ อบต.  
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562  (กองชาง ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
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คาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงานสวนตําบล/พนักงาน
จางและผูที่สามารถเบิกจายไดตามระเบียบ
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562  (กองชาง ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน บํารุงรักษาไฟฟ้า บํารุงรักษาที่ดินและสิ่งกอสราง  รถ
จักรยานยนต เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร ตู โต๊ะ ฯลฯ
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 
          

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  คาเครื่องเขียนแบบพิมพ
ตางๆ  ไดแก แบบกระดาษพิมพเขียว เปนตน  
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562  (กองชาง ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณไฟฟ้า  เชน หลอดไฟ
ฟ้า สตารทเตอร บาลาส สายไฟ ปลั๊กไฟ  เปนตน   
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 68 ลําดับที่ 102 (กองชาง  ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  คาสิ่งของเครื่องใช
ตางๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก น้ําดื่มฯลฯ
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 (กองคลัง  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง)

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตางๆ วัสดุงานชาง เชน น้ํามัน
ทาไม สี แปรงทาสี อิฐหิน ปูน
ซีเมนต ทราย ทอ กระเบื้อง บล็อก อุปกรณประปา ฯลฯ 
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 68 ลําดับที่ 103 (กองชาง ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายวัสดุคอมพิวเตอร  เชน หมึก หมึกสี  แป้น
พิมพ คียบอรดเปนตน
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562  (กองชาง ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

งบลงทุน รวม 3,602,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,602,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนหมาไน หมูที่ 9 
ตําบลขวาวใหญ อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร

จํานวน 180,000 บาท

            สภาพเดิม  ถนนหินคลุก ขนาดกวาง 5.00
  เมตร   ยาว 123.00  เมตร  มีสภาพเปนหลุมเปนบอ
            จุดเริ่มตน  ตอจากถนนคอนกรีตเดิมมาเชื่อมถนนลาด
ยางทางหลวงหมายเลข 2334 
            ความตองการ   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานดอนหมาไน หมูที่ 9 ตําบลขวาวใหญ อําเภอศีขร
ภูมิ จังหวัดสุรินทร  ขนาดกวาง 5.00  เมตร  ยาว 59.00
  เมตร  หนา  0.15  เมตร พรอมยาแนวรอยตอคอนกรีต หรือมี
พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 295.00  ตารางเมตร พรอมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ (ชั่วคราว)  จํานวน 1 ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธแบบถาวร  จํานวน 1 ป้าย ราคากลาง 180,000
 บาท ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท แบบ ทถ 2 -
 203  
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ.2561 - 2565
) ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 68 ลําดับที่ 100  (กองชาง  ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนขวาว หมูที่ 8 
ตําบลขวาวใหญ อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร

จํานวน 180,000 บาท

            สภาพเดิม  ถนนหินคลุก ขนาดกวาง 5.00
  เมตร   ยาว 231.00  เมตร  มีสภาพเปนหลุมเปนบอ
            จุดเริ่มตน  ตอจากโครงการคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมถึง
ไปทางถนนลาดยางทางหลวงชนบทบริเวณหนาโรงเรียนบานขวาว
ใหญ
            ความตองการ   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานโนนขวาว หมูที่ 8 ตําบลขวาวใหญ อําเภอศีขร
ภูมิ จังหวัดสุรินทร  ขนาดกวาง 5.00  เมตร  ยาว 59.00
  เมตร  หนา  0.15  เมตร และลงไหลทางหินคลุกเฉลี่ยขาง
ละ 0.20 เมตร  พรอมยาแนวรอยตอคอนกรีต หรือมีพื้นที่ใชสอย
ไมนอยกวา 295.00  ตารางเมตร พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ (ชั่วคราว)  จํานวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธแบบ
ถาวร  จํานวน 1 ป้าย ราคากลาง  180,000 บาท ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับ อปท แบบ ทถ 2 - 203  
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ.2561 - 2565
) ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 66  ลําดับที่ 90  (กองชาง  ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสําโรง หมูที่ 6 ตําบล
ขวาวใหญ อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร

จํานวน 180,000 บาท

            สภาพเดิม  ถนนหินคลุก ขนาดกวาง 4.00
  เมตร   ยาว 110.00  เมตร  มีสภาพเปนหลุมเปนบอ
            จุดเริ่มตน เสนบานนางดวงใจ  มณีดํา  ไปทางวัดบาน
ไพรษร
            ความตองการ   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานสําโรง หมูที่ 6 ตําบลขวาวใหญ อําเภอศีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร  ขนาดกวาง 4.00  เมตร  ยาว 72.00  เมตร  หนา  0.15
  เมตร พรอมยาแนวรอยตอคอนกรีต หรือมีพื้นที่ใชสอยไมนอย
กวา 288.00  ตารางเมตร และวางทอระบายน้ําขนาดเสนผาศูนย
กลาง 0.40 เมตร จํานวน 5 ทอน พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ (ชั่วคราว)  จํานวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธแบบ
ถาวร  จํานวน 1 ป้าย ราคากลาง  180,000 บาท ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับ อปท แบบ ทถ2 - 203  
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ.2561 - 2565
) ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 63 ลําดับที่ 78  (กองชาง  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน)

วันที่พิมพ : 18/8/2564  15:30:18 หนา : 73/88



โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงคองคการบริหารสวนตําบลขวาว
ใหญ

จํานวน 1,982,000 บาท

            สภาพเดิม องคการบริหารสวนตําบลขวาวใหญยังขาด
อาคารเอนกประสงคที่รองรับการประชุม สัมมนาในเขตตําบล
ขวาวใหญ  
            จุดเริ่มตน   องคการบริหารสวนตําบลขวาวใหญ
            ความตองการ  โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค
องคการบริหารสวนตําบลขวาวใหญ    ขนาดกวาง 12.00
 เมตร ยาว 18.00  เมตร พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ (ชั่วคราว) จํานวน  1  ป้าย  และพรอมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธโครงการ (ถาวร)   จํานวน  1  ป้าย  ราคา
กลาง  1,982,000  บาท  ตามแบบสํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดสุรินทร  
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ.2561 - 2565
) ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 109 ลําดับที่ 14 (กองชาง  ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน)
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โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บานโนนครั่ง หมูที่ 2 ตําบลขวาวใหญ 
อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร

จํานวน 80,000 บาท

            สภาพเดิม  ถนนดิน ขนาดกวาง 2.50
 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร  มีสภาพเปนหลุมเปนบอ น้ําทวมขัง
            จุดเริ่มตน  เสนลําหวยลิม
            ความตองการ   โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บาน
โนนครั่ง หมูที่ 2 ตําบลขวาวใหญ อําเภอศีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร  ขนาดกวาง 2.50  เมตร  ยาว 330.00  เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.10  เมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา  82.50
 ลูกบาศกเมตร พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ชั่ว
คราว)  จํานวน 1 ป้าย ราคากลาง  80,000 บาท ตามแบบอบต
.กําหนด 
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ.2561 - 2565
) ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 50 ลําดับที่ 15 (กองชาง  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน)
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โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บานหนองไผ หมูที่ 3 ตําบลขวาว
ใหญ อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร

จํานวน 180,000 บาท

            สภาพเดิม  ถนนดิน ขนาดกวาง 2.50
 เมตร ยาว 4,295.00 เมตร  มีสภาพเปนหลุมเปนบอ น้ําทวมขัง
            จุดเริ่มตน  เสนทิศใตหมูบาน ไปทางตําบลนารุง
             ความตองการ   โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บาน
หนองไผ หมูที่ 3 ตําบลขวาวใหญ อําเภอศีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร  ขนาดกวาง 2.50  เมตร  ยาว 750.00  เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.10  เมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา  187.50
 ลูกบาศกเมตร พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ชั่ว
คราว)  จํานวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ(ถาวร)  จํานวน 1 ป้าย ราคากลาง  180,000 บาท ตาม
แบบอบต.กําหนด 
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ.2561 - 2565
) ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 54 ลําดับที่ 33 (กองชาง  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน)

โครงการลอมรั้วสระน้ําป่าชา บานโนนครั่ง หมูที่ 2 ตําบลขวาวใหญ 
อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร

จํานวน 100,000 บาท

            สภาพเดิม สระน้ําป่าชาไมมีแนวเขตลอมรั้ว
            จุดเริ่มตน  สระน้ําป่าชา
            ความตองการ  โครงการลอมรั้วสระน้ําป่าชา บานโนน
ครั่ง หมูที่ 2 ตําบลขวาวใหญ อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร  มี
ความยาวไมนอยกวา 480.00  เมตร  พรอมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธโครงการ (ชั่วคราว)  จํานวน 1 ป้าย และป้ายประชา
สัมพันธโครงการ(ถาวร)  จํานวน 1 ป้าย ราคากลาง 100,000
  บาท ตามแบบ อบต.กําหนด  
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ.2561 - 2565
) ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 50 ลําดับที่ 16 (กองชาง  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน)
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โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก  บานหนองกอง หมูที่ 4 
ตําบลขวาวใหญ อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร

จํานวน 180,000 บาท

            สภาพเดิม ขาดคลองระบายน้ํา ถนนมีน้ําทวมขัง ไม
สามารถระบายน้ําไดทัน
            จุดเริ่มตน  เสนคุมบานนอยหนองกอง
            ความตองการ  โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอ
พัก  บานหนองกอง หมูที่ 4 ตําบลขวาวใหญ อําเภอศีขร
ภูมิ จังหวัดสุรินทร วางทอระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40
 เมตร จํานวน 130 ทอน พรอมวางบอพัก จํานวน 12 บอ  พรอม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ชั่วคราว) จํานวน  1
  ป้าย  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ถาวร) จํานวน  1
  ป้าย และป้ายประชาสัมพันธโครงการ(ถาวร)  จํานวน 1
 ป้าย ราคากลาง  180,000  บาท  ตามแบบ อบต. กําหนด 
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ.2561 - 2565
) ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 57 ลําดับที่ 48  (กองชาง  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน)
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โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานขวาวใหญ หมู
ที่ 1 ตําบลขวาวใหญ อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร

จํานวน 180,000 บาท

            สภาพเดิม  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.50
 เมตร ยาว 175.00 เมตร  มีสภาพถนนเดิมต่ําน้ําทวมขัง
            จุดเริ่มตน  เสนบานนายสมบูรณ สาลี ไปทางบานนาง
นุม สมสวย
            ความตองการ   โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบานขวาวใหญ หมูที่ 1 ตําบลขวาวใหญ  อําเภอศีขร
ภูมิ จังหวัดสุรินทร  ขนาดกวาง 3.50  เมตร  ยาว 88.00
  เมตร  หนา  0.15  เมตร พรอมยาแนวรอยตอคอนกรีต หรือมี
พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 308.00  ตารางเมตร  พรอมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ (ชั่วคราว)  จํานวน 1 ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ(ถาวร)  จํานวน 1 ป้าย ราคา
กลาง  180,000 บาท ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท
 แบบ ทถ 2 - 204  
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ.2561 - 2565
) ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 48 ลําดับที่ 6 (กองชาง  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน)
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โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานไพรษร หมูที่ 7 
ตําบลขวาวใหญ อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร

จํานวน 180,000 บาท

            สภาพเดิม  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00
 เมตร ยาว 171.00 เมตร  มีสภาพถนนเดิมต่ําน้ําทวมขัง
            จุดเริ่มตน  ซอยโพธิราช
            ความตองการ   โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานไพรษร หมูที่ 7 ตําบลขวาวใหญ อําเภอศีขร
ภูมิ จังหวัดสุรินทร  ขนาดกวาง 3.00  เมตร  ยาว 102.00
  เมตร  หนา  0.15  เมตร พรอมยาแนวรอยตอคอนกรีต หรือมี
พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 306.00  ตารางเมตร  พรอมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ(ถาวร)  จํานวน 1 ป้ายราคา
กลาง 180,000 บาท ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท แบ
บทถ 2 - 204  
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ.2561 - 2565
) ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 65 ลําดับที่ 85 (กองชาง  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน)
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โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองแรต หมู
ที่ 5 ตําบลขวาวใหญ อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร

จํานวน 180,000 บาท

            สภาพเดิม  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 5.00
 เมตร ยาว 300.00 เมตร  มีสภาพถนนเดิมต่ําน้ําทวมขัง
            จุดเริ่มตน  ตอจากโครงการเดิมเสนบานนางไพรษร
  แกวงามไปทางบานนายบุญฤทธิ์  สีทา
            ความตองการ   โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนองแรต หมูที่ 5 ตําบลขวาวใหญ อําเภอศีขร
ภูมิ จังหวัดสุรินทร  ขนาดกวาง 5.00  เมตร  ยาว 59.00
  เมตร  หนา  0.15  เมตร พรอมยาแนวรอยตอคอนกรีต หรือมี
พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 295.00  ตารางเมตร  พรอมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ (ชั่วคราว)  จํานวน 1 ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ(ถาวร)  จํานวน 1 ป้าย ราคา
กลาง  180,000 บาท ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท
 แบบ ทถ 2 - 203  
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ.2561 - 2565
) ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 59 ลําดับที่ 57 (กองชาง  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน)
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอุดหนุนขยายไฟฟ้าสาธารณะประจําหมูบานใน
พื้นที่ตําบลขวาวใหญ ตามประมาณการไฟฟ้าภูมิภาค  อําเภอศีขร
ภูมิ  จังหวัดสุรินทร
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559 
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2562  
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 68 ลําดับที่ 101 (กองชาง  ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 310,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการอบรมกลุมอาชีพตําบลขวาวใหญตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมกลุมอาชีพ
ตําบลขวาวใหญตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาอาหารและเครื่องดื่ม คาวิทยากร  คาจัดสถาน
ที่ คาจัดทําป้ายและคาใชจายอื่น  
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 69  ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด อบต
. ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริม
และสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)
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คาใชจายโครงการอบรมสงเสริมการประกอบอาชีพตามปรัชญาหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของเด็กนักเรียนโรงเรียนขวาวใหญวิทยา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมสงเสริมการ
ประกอบอาชีพตามปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กนักเรียน
โรงเรียนขวาวใหญวิทยา โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาวิทยากร  คาจัดสถานที่ คาจัดทําป้ายและคาใช
จายอื่น  
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564  หนาที่ 83 ลําดับที่ 3 (สํานักปลัด อบต
. ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริม
และสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)

คาใชจายโครงการอบรมสงเสริมการประกอบอาชีพตามปรัชญาหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของเด็กนักเรียนโรงเรียนบานขวาวใหญ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมสงเสริมการ
ประกอบอาชีพตามปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กนักเรียน
โรงเรียนบานขวาวใหญ  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาวิทยากร  คาจัดสถานที่ คาจัดทําป้ายและคาใช
จายอื่น  
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ  เจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564  หนาที่ 84 ลําดับที่ 5 (สํานักปลัด อบต
. ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริม
และสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)
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คาใชจายโครงการอบรมสงเสริมการประกอบอาชีพตามปรัชญาหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของเด็กนักเรียนโรงเรียนบานไพรษรสําโรง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมสงเสริมการ
ประกอบอาชีพตามปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กนักเรียน
โรงเรียนบานไพรษรสําโรง โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาวิทยากร  คาจัดสถานที่ คาจัดทําป้ายและคาใช
จายอื่น  
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564  หนาที่  83 ลําดับที่ 4 (สํานักปลัด อบต
. ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริม
และสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 380,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการการแขงขันกีฬาตอตานยาเสพติดตําบลขวาวใหญ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการการแขงขันกีฬาตอ
ตานยาเสพติดตําบลขวาวใหญ โดยมีคาใชจายประกอบดวยคา
รับรอง คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใชจายในการประกวดหรือแขง
ขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ  คาจัดสถานที่  คาอุปกรณกีฬา คา
ตอบแทนเจาหนาที่ประจําสนาม คาตอบแทนเจาหนาที่จัดการแขง
ขันกีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คามหรสพ การแสดง คาจัด
ทําป้ายและคาใชจายอื่น
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการจัดงาน  การจัดการแขงกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 71 ลําดับที่ 6  (กองการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมตั้ง ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและวัฒนธรรม)

คาใชจายโครงการสนับสนุนนักกีฬาเขารวมการแขงขันในระดับตางๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันในระดับตางๆ โดยมีคาใชจายประกอบดวยคา
รับรอง คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจัดทําป้ายและคาใชจายอื่น
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการจัดงาน  การจัดการแขงกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 71 ลําดับที่ 5 (กองการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ   งานกีฬาและวัฒนธรรม)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 215,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 215,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการเขาวัดฟังธรรมชวงเทศกาลเขาพรรษา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเขาวัดฟังธรรมชวง
เทศกาลเขาพรรษา  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุฝึกอบรม คาจัดสถานที่ คาจัดทํา
ป้ายและคาใชจายอื่น    
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557   
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 71 ลําดับที่ 4 (กองการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น)

คาใชจายโครงการครอบครัวอบอุนดวยพระธรรมจริยธรรมปฏิบัติ
ธรรม

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการครอบครัวอบอุนดวย
พระธรรมจริยธรรมปฏิบัติธรรม  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคา
อาหารและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุฝึกอบรม คาจัดสถาน
ที่ คาจัดทําป้ายและคาใชจายอื่น
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557  
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 70 ลําดับที่ 1  (กองการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรม
ทองถิ่น)
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คาใชจายโครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประเพณีลอย
กระทง  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคารับรอง คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัด
นิทรรศการ  คาจัดสถานที่  คามหรสพ การแสดง คาจัดทําป้าย
และคาใชจายอื่น  
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการจัดงาน  การจัดการแขงกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 70 ลําดับที่ 2 (กองการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมทอง
ถิ่น)  

คาใชจายโครงการวันสงกรานตและวันผูสูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการวันสงกรานตและวันผู
สูงอายุ  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคารับรอง คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัด
นิทรรศการ  คาจัดสถานที่  คามหรสพ การแสดง คาจัดทําป้าย
และคาใชจายอื่น  
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการจัดงาน  การจัดการแขงกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 71 ลําดับที่ 3 (กองการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ   งานศาสนาและวัฒนธรรม
ทองถิ่น)

วันที่พิมพ : 18/8/2564  15:30:18 หนา : 87/88



แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการเกษตรอินทรีย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเกษตรอินทรีย ไถ
กลบตอซังในชวงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวขาว โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาอาหารและเครื่องดื่ม คาวิทยากร  คาจัดสถาน
ที่ คาจัดทําป้ายและคาใชจายอื่น   
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
)  ทบทวน พ.ศ.2564 หนาที่ 113 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด อบต
. ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ เชนกระถางตนไม  ปุ๋ย ดิน  เปน
ตน และคาใชจายอื่นๆ
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562  (สํานักปลัด อบต. ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งาน
สงเสริมการเกษตร)
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