
  
                

             
 

         รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 
อ ำเภอสันป่ำตอง   จังหวัดเชียงใหม่ 

                 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 22,182,557 บาท แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 6,677,894 บาท 

  
งบกลาง รวม 6,677,894 บาท 

   
งบกลาง รวม 6,677,894 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ ำนวน 23,676 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนำยจ้ำง
และผู้ประกันตน ในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำง พนักงำนจ้ำงและ
ผู้ประกันตน ในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำง พนักงำนจ้ำงองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลท้ังหมด 
        -เป็นไปตำม 
        1.พระรำชบัญญัติประกนัสังคม พ.ศ.2533 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
        2.หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท
0808.2/ว4172 ลงวันท่ี 24 ธันวำคม 2561 
        3.หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ท่ี มท0808.2/ว
1620 ลงวันท่ี 22 เมษำยน 2562 
        -ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง 
        -งำนงบกลำง 

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ ำนวน 1,040 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
         - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับ
เงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจ
เงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 4)พ.ศ.2561 
        -หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท
0808.2/ว4172 ลงวันท่ี 24 ธันวำคม 2561 
        - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว
2786 ลงวันท่ี 8 พฤษภำคม 2562 
        -ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง 
        -งำนงบกลำง 

      



 

   
เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ จ ำนวน 4,923,600 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ ในเขตองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำวังพร้ำว 
        -เป็นไปตำม 
        1.ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือ
ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2560 
        2.หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท0313.4/ว
667 ลงวันท่ี 12 มีนำคม 2545 
        3.หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท0808.2/ว3215 ลง
วันท่ี 6 มิถุนำยน 2559 
        4.หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท0808.2/ว0684 ลง
วันท่ี 8 กุมภำพันธ์ 2560 
        5.หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท
0891.2/ว526 ลงวนท่ี 8 มีนำคม 2560 
        6.หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท
0810.4/31173 ลงวันท่ี 15 มิถุนำยน 2560 
        7.หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท
0810.4/ว1520 ลงวันท่ี 2 สิงหำคม 2560 
            -ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง 
            -งำนงบกลำง 
 

      

   
เบ้ียยังชีพควำมพิกำร จ ำนวน 1,123,200 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียยังชีพคนพิกำร ในเขตองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำวังพร้ำว 
        -เป็นไปตำม 
        1.หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว
1234 ลงวันท่ี 7 มีนำคม 2560 
        2.หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ท่ี มท
0808.2/ว757 ลงวันท่ี 7 เมษำยน 2560 
        -ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง 
        -งำนงบกลำง 
 
 
 

      



 

   
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 60,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำวังพร้ำว 
        -เป็นไปตำม 
        1.หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว
1234 ลงวันท่ี 7 มีนำคม 2560 
        2.หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ท่ี มท
0808.2/ว757 ลงวันท่ี 7 เมษำยน 2560 
        -ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง 
        -งำนงบกลำง 
 

      

   
เงินส ำรองจ่ำย จ ำนวน 153,726 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกรณีฉุกเฉินจ ำเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่สำมำรถ
คำดกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำได้ เช่น กำรเกิดสำธำรณภัย
ต่ำง ๆ (อุทกภัย วำตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนำว ฯลฯ) หรือเพื่อ
กรณีฉุกเฉินท่ีมีสำธำรณภัยเกิดข้ึนหรือกรณีกำรป้องกันและยับย้ังก่อน
เกิดสำธำรณภัย หรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัย หรือกรณีจ ำเป็นต้อง
จ่ำยนอกเหนือจำกท่ีงบประมำณต้ังจ่ำยไว้ หรือเพื่อป้องกันและ
บรรเทำควำมเดือดร้อนให้แก่ประชำชน หรือกรณีท่ีมีหนังสือส่ังกำรให้
เบิกจ่ำยจำกเงินประเภทนี้ 
        -เป็นไปตำม 
        1.ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือ
ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.
2560 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
        2.หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
0533 ลว.27 มกรำคม 2563 
        3.หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
2120 ลงวันท่ี 9 เมษำยน 2563 
        4. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
2343 ลงวันท่ี 22 เมษำยน 2564 
        5.หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท
0808.2/ว4044 ลงวันท่ี 29  ธันวำคม 2563 
        6.หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท
0819.3/ว1375 ลงวันท่ี 8 พฤษภำคม 2563 
 

      



        7.หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท
0810.4/ว1173 ลงวันท่ี 15 มิถุนำยน 2560 
        8.หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท
0810.4/ว1520 ลงวันท่ี 2 สิงหำคม 2560 
        9.หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท
0808.2/ว1179 ลงวันท่ี 15 เมษำยน 2563 
        9.หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ท่ี มท0808.2/ว
1095 ลว 28 พฤษภำคม 2564 
        10.หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 
            -ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง 
            -งำนงบกลำง 

        
 

      

   
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน       

    
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ ำนวน 277,652 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น 
        -เป็นไปตำม 
        1.พระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2500 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
        2.ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
        3.กฎกระทรวงกำรหักเงินจำกประมำณกำรรำยรับใน
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี สมทบเข้ำเป็นกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรท้องถิ่น พ.ศ.2563 
        4.หนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น ท่ี มท0808.5/ว31 ลงวันท่ี 21 ตุลำคม 2563 
        5.หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.5/ว
6038 ลงวันท่ี 7 ตุลำคม 2563 
        6.หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ท่ี มท0819.2/ว
1212 ลงวันท่ี 20 เมษำยน 2563  
        -ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง 
        -งำนงบกลำง 
 
 
 

      



 

    
เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลท่ำวังพร้ำว จ ำนวน 50,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลท่ำวังพร้ำว 
        -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรตั้ง
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.
2561 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
        -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0891.4/ว
2502 ลว.20 สิงหำคม 2553 
        -ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง 
        -งำนงบกลำง 
 

      

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
(สปสช.) 
         -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรตั้ง
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบ
กองทุน   พ.ศ.2561 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
        -ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบประกนัสุขภำพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นท่ี พ.ศ.2561 
        -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0891.4/ว
2502 ลว.20 สิงหำคม 2553 
        -ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง 
        -งำนงบกลำง 

      

   
เงินช่วยพิเศษ       

    
เงินช่วยค่ำท ำศพข้ำรำชกำร/พนักงำน จ ำนวน 5,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยให้เป็นเงินช่วยเหลือค่ำท ำศพข้ำรำชกำร/พนักงำน ท่ีถึง
แก่ควำมตำยระหว่ำงรับรำชกำร 
        -เป็นไปตำม 
        1.ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
        2.หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/
ว 90 ลงวันท่ี 25 ธันวำคม 2560 
        -ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง 
        -งำนงบกลำง 

      



 

    
เงินช่วยค่ำท ำศพพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 5,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยให้เป็นเงินช่วยเหลือค่ำท ำศพพนักงำนจ้ำงท่ีถึงแก่ควำม
ตำยระหว่ำงรับรำชกำร 
        -เป็นไปตำม 
        1.ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
        2.หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/
ว 90 ลงวันท่ี 25 ธันวำคม 2560 
        -ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง 
        -งำนงบกลำง 

      

    
เงินช่วยค่ำท ำศพลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยให้เป็นเงินช่วยเหลือค่ำท ำศพลูกจ้ำงประจ ำท่ีถึงแก่ควำม
ตำยระหว่ำงรับรำชกำร 
        -เป็นไปตำม 
        1.ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
        2.หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/
ว 90 ลงวันท่ี 25 ธันวำคม 2560 
        -ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง 
        -งำนงบกลำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 6,129,120 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 3,978,920 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,544,320 บาท 

   
ค่ำตอบแทนรำยเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 524,080 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือน 
        1.นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำ ๆ ละ 20,400 บำท/
เดือน จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บำท  
        2.รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล จ ำนวน 2 อัตรำๆ ละ 11,220 บำท/
เดือน จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 
    เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือนและ
ค่ำตอบแทนนำยก อบต., รองนำยก อบต., ประธำนสภำ อบต., รอง
ประธำนสภำ อบต., สมำชิกสภำ อบต.,เลขำนุกำร
นำยก อบต. และ เลขำนุกำรสภำ อบต. พ.ศ.2554 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 
        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไป       
    

      

   
ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก จ ำนวน 42,120 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำๆละ1,750 บำท/
เดือน จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บำท และค่ำตอบแทน
ประจ ำต ำแหน่งรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 2 อัตรำๆ
ละ 880 บำท/เดือน จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บำท 
    เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือนและ
ค่ำตอบแทนนำยก อบต., รองนำยก อบต., ประธำนสภำ อบต., รอง
ประธำนสภำ อบต., สมำชิกสภำ อบต.,เลขำนุกำร
นำยก อบต. และ เลขำนุกำรสภำ อบต. พ.ศ.2554 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 
        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไป  
 
 

      



         

   
ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก จ ำนวน 42,120 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำๆละ1,750 บำท/เดือน จ ำนวน 12 เดือน เป็น
เงิน 21,000 บำท ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งรองนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 2 อัตรำๆละ 880 บำท/
เดือน จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บำท 
       -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือนและ
ค่ำตอบแทนนำยก อบต., รองนำยก อบต., ประธำนสภำ อบต., รอง
ประธำนสภำ อบต., สมำชิกสภำ อบต.,เลขำนุกำร
นำยก อบต. และ เลขำนุกำรสภำ อบต. พ.ศ.2554 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 
        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไป  
 

      

   
ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล 

จ ำนวน 86,400 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำกยองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำๆละ 7,200 บำท/เดือน จ ำนวน 12 เดือน 
    เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือนและ
ค่ำตอบแทนนำยก อบต., รองนำยก อบต., ประธำนสภำ อบต., รอง
ประธำนสภำ อบต., สมำชิกสภำ อบต.,เลขำนุกำร
นำยก อบต. และ เลขำนุกำรสภำ อบต. พ.ศ.2554 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 
        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไป  
 

      

   
ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำรสภำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 849,600 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือน 
        1.ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 11,220 บำท/เดือน 
        2.รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 9,180 บำท/
เดือน 
        3.สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อัตรำละ 7,200 บำท/
เดือน 
 
 

      



 
        4.เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 7,200 บำท/เดือน 
    เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือนและ
ค่ำตอบแทนนำยก อบต., รองนำยก อบต., ประธำนสภำ อบต., รอง
ประธำนสภำ อบต., สมำชิกสภำ อบต.,เลขำนุกำร
นำยก อบต. และ เลขำนุกำรสภำ อบต. พ.ศ.2554 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 
        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไป  
 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,434,600 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,815,640 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วน
ต ำบล จ ำนวน 4 อัตรำ ต ำแหน่ง 
        1.ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
        2.หัวหน้ำส ำนักปลัด 
        3.นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
        4.นิติกรช ำนำญกำร 
        เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
        - หนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณ
ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
        -แผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 
        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไป  

      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 126,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำนส่วน
ต ำบล จ ำนวน 2 อัตรำ ต ำแหน่ง 
        1.ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
        2.หัวหน้ำส ำนักปลัด 
        เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
        - หนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณ

      



ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
        -แผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 
        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไป 

   
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 288,960 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงประจ ำให้แก่ ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 1
อัตรำ ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
        เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
        - หนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณ
ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
        -แผนอัตรำก ำลัง 3 ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 
        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไป  

      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 108,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
ท่ัวไป จ ำนวน 1 อัตรำ ต ำแหน่ง แม่บ้ำน 
   เป็นไปตำมหนังสือท่ี มท0809.3/ว 1372 ลง
วันท่ี 1 กรกฎำคม 2558 เรื่องประกำศ กจ. กท. และ ก.
อบต. เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับท่ี 2) 
        -แผนอัตรำก ำลัง 3 ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 
        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไป  

      

   
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 12,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง ให้แก่พนักงำนจ้ำง
ท่ัวไป จ ำนวน 1 อัตรำ ต ำแหน่ง แม่บ้ำน 
    เป็นไปตำมหนังสือท่ี มท0809.3/ว 1372 ลง
วันท่ี 1 กรกฎำคม 2558 เรื่องประกำศ กจ. กท. และ ก.
อบต. เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับท่ี 2)        

      



        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไป  

   
เงินอื่น ๆ จ ำนวน 84,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนท่ีนอกเหนือจำกเงินเดือนของพนักงำน
ส่วนต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำ ต ำแหน่ง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล (นักบริหำรงำน อบต.ระดับกลำง) 
    เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
        - หนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณ
ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
        -แผนอัตรำก ำลัง 3 ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 
        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไป  
 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 2,090,300 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 500,300 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 250,000 บำท 

      

      ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีในกำรเลือกต้ัง 
    -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนในกำรเลือกตั้งของ
หน่วยงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 
        -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว5013 ลว.26 สิงหำคม 2563 
        -ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        -งำนบริหำรงำนท่ัวไป 
 

      

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำร ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง และลูกจ้ำงประจ ำ ท่ี
ปฏิบัติหน้ำท่ีนอกเวลำรำชกำรและวันหยุดรำชกำร ซึ่งเป็นงำน
เร่งด่วนนอกเวลำรำชกำรปกติ หรือ งำนท่ีไม่อำจท ำในเวลำรำชกำรได้ 
    เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท0808.4/ว 1562 ลง
วันท่ี 15 พฤษภำคม 2550 เรื่องกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ อปท. และท่ีมี

      



กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำส่ัง หรือหนังสือส่ังกำรก ำหนด 
        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไป  

   
ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 165,600 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลซึ่งมีสิทธิเบิกค่ำ
เช่ำบ้ำนได้ตำมระเบียบฯ 
    เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0008.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีท่ีเบิกจ่ำยใน
ลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 
        - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรบัเงิน กำรเบิก
จ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4)
พ.ศ.2561 
       - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว
2786 ลงวันท่ี 8 พฤษภำคม 2562 
        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไป  

      

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 36,500 บำท 

      

   -เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน
ต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ 
    เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไป 

      

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรผู้บริหำรท้องถิ่น จ ำนวน 28,200 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของผู้ริหำรท้องถิ่น ซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ 
    เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไป 
 
 
 

      



 

   
ค่าใช้สอย รวม 985,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
ค่ำจัดท ำประกันภัยรถรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 5,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำประกันภัยรถรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 
    เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดท ำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
        -ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        -งำนบริหำรงำนท่ัวไป 

      

    
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 350,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงหนึ่ง อย่ำง
ใด ซึ่งมิใช่เป็นกำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้ำงครุภัณฑ์หรือ
ส่ิงก่อสร้ำง ฯลฯ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำสูบน้ ำ ค่ำบริกำรก ำจัดปลวก ค่ำล้ำง
อัดฉีดรถยนต์ ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำของขวัญหรือของท่ีระลึก
ต่ำง ๆ ค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนำม
หญ้ำ หรือท่ีสำธำรณะ ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดถนน อำคำรที่ท ำ
กำรท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบ ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัยสถำนท่ี
รำชกำรอื่น ๆ ท่ีเป็นกิจกำรในอ ำนำจหน้ำท่ี ท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยใน
ประเภทรำยจ่ำยนี้ท่ัวไป 
        - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยท่ี มท0808.2/ว
4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎำคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำร
จ้ำงเหมำเอกชนและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไป 

      

    
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก จ ำนวน 30,000 บำท 

      

   -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำเพื่อศึกษำ วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนำ
ระบบต่ำงๆ ซึ่งมิใช่เพื่อกำรจัดหำหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้ำง 
        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 
        -ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        -งำนบริหำรงำนท่ัวไป 
 

      



 

    
ค่ำเช่ำพื้นท่ีส ำหรับจัดท ำเวปไซต์ (Website) จ ำนวน 10,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำพื้นท่ีส ำหรับจัดท ำเวปไซต์ (Website) 
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
            -ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
            -งำนบริหำรงำนท่ัวไป 

      

    
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ จ ำนวน 25,000 บำท 

      

   -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ  ค่ำธรรมเนียมป้ำย
ยำนพำหนะ ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียมท่ีดิน หรือค่ำธรรมเนียม
ใด ๆ ท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยในประเภทรำยจ่ำยนี้ 
    เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไป 

      

    
ค่ำไฟฟ้ำสำธำรณะเกินสิทธิ์ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำสำธำรณะเกินสิทธิ์ 
         เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 
            -ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
            -งำนบริหำรงำนท่ัวไป 

      

    
ค่ำรับวำรสำร จ ำนวน 30,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบอกรับวำรสำรด้ำนวิชำกำรท่ีเกี่ยวข้องกับงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว หนังสือพิมพ ์และจัดซื้อหนังสือ
ระเบียบกฎหมำยต่ำงๆ 
    เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 

      



 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  1. ค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น หรือคณะกรรมกำร หรือ
คณะอนุกรรมกำร ต้ังไว ้20,000.-บำท 
            - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำร เครื่องด่ืม ค่ำบริกำรอื่น ๆ ซึ่ง
จ ำเป็นต้องจ่ำยท่ีเกี่ยวกับกำรเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำ
ท้องถิ่น คณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรท่ีได้รับแต่งต้ังตำม
กฎหมำยหรือกำรประชุมระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสำหกิจ หรือเอกชนผู้เข้ำร่วม
ประชุม 
            - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563  
            - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
            - งำนบริหำรงำนท่ัวไป     
2. ค่ำใช้จ่ำยประกอบรัฐพิธีต่ำง ๆ ต้ังไว ้30,000.-บำท 
            - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนรัฐพิธีต่ำง ๆ เช่น 
                1. วันปิยมหำรำช วันท่ี 23 ตุลำคม 2564 
                2. วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำ
วชิรำลงกรณฯ วันท่ี 28  กรกฎำคม  2565 
                3. วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำ
สุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระรม
รำชินี วันท่ี 3 มิถุนำยน 2565                 
                4. วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปี
หลวง วันท่ี 12  สิงหำคม  2565 
                5. งำนพิธีในวโรกำสส ำคัญ ๆ ซึ่งรัฐบำลประกำศให้เป็น
วันส ำคัญและมีกำรจัดงำนรัฐพิธี 
            - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
            - งำนบริหำรงำนท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 

      



             
3. ค่ำรับรองบุคคล/คณะบุคคล ต้ังไว ้10,000.-บำท 
            - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำร เครื่องด่ืม ของขวัญ ค่ำบริกำร
อื่น ๆ ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวเนื่องในกำรรับรอง รวมท้ังค่ำบริกำรและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ซึ่งจ ำเป็นต้องจ่ำยท่ีเกี่ยวกับกำรรับรอง เพื่อเป็นค่ำ
รับรองในกำรต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลท่ีมำนิเทศ ดูงำน ตรวจ
งำน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษำดูงำน และเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้องซึ่ง
ร่วมต้อนรับบุคคล 
            - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563 
            - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
            - งำนบริหำรงำนท่ัวไป 
    

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อื่น ๆ 

      

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 70,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก และค่ำใช้จ่ำย
อื่น ๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำน
ส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง คณะผู้บริหำร สมำชิก
สภำ อบต. และผู้ท่ีได้รับค ำส่ังให้เข้ำร่วมประชุมอบรมสัมมนำ 
        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไป 
 

      

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง จ ำนวน 250,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล และสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 
        -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว
5013 ลว.26 สิงหำคม 2563 
        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไป 
 

      



 

    
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม ของผู้บริหำร
ท้องถิ่น  สมำชิกสภำฯ  พนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำง  และ
ลูกจ้ำงประจ ำ  
    เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไป 
 

      

    
โครงกำรสร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้และนวัตกรรม จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสร้ำงองค์กรแห่งกำร
เรียนรู้และนวัตกรรมโดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำ
ประชำสัมพันธ์  ค่ำจัดสถำนท่ี ค่ำอำหำรและค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องด่ืม ค่ำตอบแทนวิทยำกร วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น  ค่ำจัดท ำส่ือ
รณรงค์ประชำสัมพันธ์ทุกรูปแบบและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ  
        - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563 
         -ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป        
         - งำนบริหำรงำนท่ัวไป  
         - แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ.2563  หน้ำ 7 
         - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 

      

    
โครงรักษ์โลกรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรรักษโ์ลก รักษ์
ส่ิงแวดล้อม โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำประชำสัมพันธ์  ค่ำจัด
สถำนท่ี ค่ำอำหำรและค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ค่ำตอบแทน
วิทยำกร วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น  ค่ำจัดท ำส่ือรณรงค์ประชำสัมพันธ์ทุก
รูปแบบและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำรฯ  
 

      



        - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563 
         -ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป        
         - งำนบริหำรงำนท่ัวไป  
         - แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ.2563  หน้ำ 5 
         - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ20 ปี ด้ำนกำรเติบโตบน
คุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
        - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดด้ำนกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติพลังงำนและส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็นฐำนกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน 
        - สอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่น ด้ำนกำรด ำรงควำมเป็นฐำน
ทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและพลังงำนสะอำด 
 

   
ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 50,000 บำท 

      

       -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำนต่ำง ๆ ท่ีมีสภำพเป็นวัสดุ
คงทน  เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะ
กระดำษ ฯลฯ และวัสดุส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะอนัส้ัน เช่น กระดำษ ปำกกำ ดินสอ หมีกโรเนียว แฟ้ม สมุด
บัญช ีแบบพิมพ์ต่ำง ๆ น้ ำด่ืมส ำหรับบริกำรประชำชนใน
ส ำนักงำน พวงมำลัย พวงมำลำ พำนพุ่ม กรวยดอกไม ้ฯลฯ 
        - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563        
        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไป  
 
 
 
 
 
 

      



 

   
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 90,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำส่ิงของเครื่องใช้ต่ำง ๆ เช่น แบตเตอรี่รถยนต์ ยำง
ใน ยำงนอก กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง ไส้กรอง น้ ำมันเครื่อง ไส้
กรองน้ ำมันเช้ือเพลิง ฯลฯ 
        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 
        -ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        -งำนบริหำรงำนท่ัวไป 

      

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 200,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนต่ำงๆ ส ำหรับใช้
กับยำนพำหนะรถยนต์ รถจักรยำนยนต์ เครื่องตัดหญ้ำ เครื่องมือ
ต่ำงๆ ฯลฯ ท่ีน ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ท่ำวังพร้ำว 
        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 
        -ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        -งำนบริหำรงำนท่ัวไป 

      

   
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ รวมตลอดถึงรูปสีและ
ขำวด ำท่ีได้จำกกำรล้ำง อัด ขยำย ท่ีเกี่ยวกับงำน
ประชำสัมพันธ์ เช่น ฟิล์มถ่ำยภำพนิ่ง แผ่นบันทึกควำมจ ำ เทป
บันทึกเสียงและวีดีโอ ฯลฯ เพื่อใช้ในงำน
เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ตลอดท้ังกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 
        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 
        -ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        -งำนบริหำรงำนท่ัวไป 
 
 
 
 

      



 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ต่ำงๆ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแบบพิมพ์ ตลับผง
หมึก กระดำษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่อง
กระจำยสัญญำณ ฯลฯ 
        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 
        -ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        -งำนบริหำรงำนท่ัวไป 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 205,000 บาท 

   
ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำอำคำรและท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำวังพร้ำว 
        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 
        - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรบัเงิน กำรเบิก
จ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4)
พ.ศ.2561 
       - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว
2786 ลงวันท่ี 8 พฤษภำคม 2562 
        -ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        -งำนบริหำรงำนท่ัวไป 

      

   
ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล จ ำนวน 5,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำส ำหรับท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำวังพร้ำว 
        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 
        - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรบัเงิน กำรเบิก
จ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4)
พ.ศ.2561 

      



       - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว
2786 ลงวันท่ี 8 พฤษภำคม 2562 
        -ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        -งำนบริหำรงำนท่ัวไป 

   
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ส ำหรับท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำวังพร้ำว 
        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 
        - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรบัเงิน กำรเบิก
จ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4)
พ.ศ.2561 
       - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว
2786 ลงวันท่ี 8 พฤษภำคม 2562 
        -ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        -งำนบริหำรงำนท่ัวไป 

      

  
งบลงทุน รวม 3,900 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,900 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    
จัดซื้อตู้เหล็กบำนเล่ือนกระจก 4 ฟุต จ ำนวน 3,900 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็กบำนเล่ือน
กระจก 4 ฟุต จ ำนวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
        1.ตู้ท ำด้วยเหล็ก ขนำด 1,184x406x874 มม. 
        2.มีบำนประตูเปิด-ปิด เป็นบำนกระจกกรอบเหล็ก
จ ำนวน 2 บำน พร้อมมือจับชนิดฝัง 
        3.กุญแจล๊อคชนิดฝังติดกับบำนประตู 
        4.ช้ันวำงเอกสำรหนังสือไม่น้อยกว่ำ 2 ช้ัน ท ำด้วยเหล็ก
สำมำรถปรับระดับได้ตำมควำมต้องกำร 
          - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563               
        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไป 

      



  
งบเงินอุดหนุน รวม 56,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 56,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
อุดหนุนโครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือ
ประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 27,000 บำท 

      

  -เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ก๊ำตำม
โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 
        เป็นไปตำมหนังสือระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองท้องถิน่ พ.ศ.2559 และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3616 ลง
วันท่ี 24 มิถุนำยน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1791 ลงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 
        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนำ้ท่ี 83 

      

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
อุดหนุนกิจกำรส่งเสริมงำนรัฐพิธีให้แก่ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอสันป่ำตอง จ ำนวน 7,000 บำท 

      

  -เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอสันป่ำ
ตอง ตำมโครงกำรสนับสนุนกำรจัดงำนรัฐพิธี 
                1. วันปิยมหำรำช วันท่ี 23 ตุลำคม 2564 
                2. วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำ
วชิรำลงกรณฯ วันท่ี 28  กรกฎำคม  2565 
                3. วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำ
สุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระรมรำชิน ีวันท่ี 3 มิถุนำยน 2565 
                4. วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปี
หลวง วันท่ี 12  สิงหำคม  2565 
                5. งำนพิธีในวโรกำสส ำคัญ ๆ ซึ่งรัฐบำลประกำศให้เป็น
วันส ำคัญและมีกำรจัดงำนรัฐพิธี 
            - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
            - แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
 
 
 
 

      



 

    
อุดหนุนโครงกำรสนับสนุนกำรจัดงำนมหกรรมไมด้อกไม้ประดับ
เชียงใหม่ 

จ ำนวน 22,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอสันป่ำ
ตอง ตำมโครงกำรสนับสนุนกำรจัดงำนมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
จังหวัดเชียงใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
       เป็นไปตำมหนังสือระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองท้องถิน่ พ.ศ.2559 และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3616 ลง
วันท่ี 24 มิถุนำยน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1791 ลงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 
        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนำ้ท่ี 62 

      

 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 629,120 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 629,120 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 629,120 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 352,640 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนสวน
ต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำ ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ช ำนำญกำร 
        เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
        - หนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณ
ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
        -แผนอัตรำก ำลัง 3 ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 
        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไป  
 
 
 
 
 
 

      



 

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 276,480 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจ จ ำนวน 1 อัตรำ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผน 
        เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
        - หนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณ
ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
        -แผนอัตรำก ำลัง 3 ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 
        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไป  

      

 
งานบริหารงานคลัง รวม 2,164,980 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,445,280 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,445,280 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,403,280 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วน
ต ำบล จ ำนวน 4 อัตรำ ต ำแหน่ง 
            1.ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
            2.นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร 
            3.เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน 
            4.เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ช ำนำญงำน 
        เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
        - หนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณ
ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
        -แผนอัตรำก ำลัง 3 ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 
        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - งำนบริหำรงำนคลัง 
 
 
 

      



 

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วน
ต ำบล ต ำแหน่ง ผู้บริหำร(ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง) 
        เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
        - หนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณ
ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
        -แผนอัตรำก ำลัง 3 ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 
        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไป (00111) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 635,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 60,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์
แก ่อปท. เช่น ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ หรือ
ประกวดรำคำ คณะกรรมกำรตรวจงำนจ้ำง และผู้ควบคุมงำน ฯลฯ 
        -เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว2850 ลว.12  กันยำยน 2561 
        -ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        -งำนบริหำรงำนคลัง 

      

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง และลูกจ้ำงประจ ำ ท่ีปฏิบัติงำน
นอกเวลำรำชกำรและวันหยุดรำชกำร ซึ่งเป็นงำนเร่งด่วนนอกเวลำ
รำชกำรปกติ หรือ งำนท่ีไม่อำจท ำในเวลำรำชกำรได้ 
        - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท0808.4/
ว 1562 ลงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2550 เรื่องกำรเบิกจ่ำยเงิน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ อปท. และท่ีมี
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำส่ัง หรือหนังสือส่ังกำรก ำหนด 
        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - งำนบริหำรงำนคลัง 
 

      



 

   
ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 60,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลซึ่งมีสิทธิเบิกค่ำ
เช่ำบ้ำนได้ตำมระเบียบฯ 
        -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0008.2/ว
0746 ลงวันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำ
ค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีท่ี
เบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 
        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - งำนบริหำรงำนคลัง 

      

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล 
         เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
        -ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        -งำนบริหำรงำนคลัง 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 345,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 130,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงหนึ่ง อย่ำง
ใด ซึ่งมิใช่เป็นกำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้ำงครุภัณฑ์หรือ
ส่ิงก่อสร้ำง ฯลฯ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำสูบน้ ำ ค่ำบริกำรก ำจัดปลวก ค่ำล้ำง
อัดฉีดรถยนต์ ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำของขวัญหรือของท่ีระลึก
ต่ำง ๆ ค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนำม
หญ้ำ หรือท่ีสำธำรณะ ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดถนน อำคำรที่ท ำ
กำรท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบ ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัยสถำนท่ี
รำชกำรอื่น ๆ ท่ีเป็นกิจกำรในอ ำนำจหน้ำท่ี ท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยใน
ประเภทรำยจ่ำยนี้ท่ัวไป 
        - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยท่ี มท0808.2/ว
4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎำคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำร
จ้ำงเหมำเอกชนและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - งำนบริหำรงำนคลัง 
 

      



 

    
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ  ค่ำธรรมเนียมป้ำย
ยำนพำหนะ ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียมท่ีดิน หรือค่ำธรรมเนียม
ใด ๆ ท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยในประเภทรำยจ่ำยนี้ 
        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - งำนบริหำรงำนคลัง 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อื่น ๆ 

      

    
ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 30,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก และค่ำใช้จ่ำย
อื่น ๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำน
ส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง คณะผู้บริหำร สมำชิก
สภำ อบต. และผู้ท่ีได้รับค ำส่ังให้เข้ำร่วมประชุมอบรมสัมมนำ 
        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - งำนบริหำรงำนคลัง 

      

    
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 35,000 บำท 

      

  -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม ของผู้บริหำร
ท้องถิ่น  สมำชิกสภำฯ  พนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำง  และ
ลูกจ้ำงประจ ำ              
        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - งำนบริหำรงำนคลัง 
 

      

    
โครงกำรปรับปรุงระบบแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรปรับปรุงระบบแผนท่ีภำษี
และทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ โดยมี
ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำประชำสัมพันธ์  ค่ำจัดสถำนท่ี ค่ำอำหำร
และค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ค่ำตอบแทนวิทยำกร วัสดุอุปกรณ์ท่ี
จ ำเป็น  ค่ำจัดท ำส่ือรณรงค์ประชำสัมพันธ์ทุกรูปแบบและค่ำใช้จ่ำย
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ  
        - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562  
         -พระรำชบัญญัติภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง พ.ศ.2562 
  

      



        -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรตำม
พระรำชบัญญัติภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง พ.ศ.2562  
        -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยแผนท่ีภำษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 
        - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563 
        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - งำนบริหำรงำนคลัง 
        - แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม(ฉบับท่ี 3) 
        - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ พัฒนำคุณภำพชีวิต 
        - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด ด้ำนกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนท่ีมีประสิทธิภำพ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
        - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ท้องถิ่น ด้ำนกำรสร้ำง
ประสิทธิภำพ ควำมโปร่งใสเป็นประชำธิปไตยและเป็นธรรมในกำร
ให้บริกำร  

    
โครงกำรอบรมและประชำสัมพันธ์กำรจัดเก็บภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 
ภำษีป้ำย และค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรปรับปรุงระบบแผนท่ีภำษี
และทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ โดยมี
ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำประชำสัมพันธ์  ค่ำจัดสถำนท่ี ค่ำอำหำร
และค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ค่ำตอบแทนวิทยำกร วัสดุอุปกรณ์ท่ี
จ ำเป็น  ค่ำจัดท ำส่ือรณรงค์ประชำสัมพันธ์ทุกรูปแบบและค่ำใช้จ่ำย
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ  
        - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562  
        -พระรำชบัญญัติภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง พ.ศ.2562  
        -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรตำม
พระรำชบัญญัติภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง พ.ศ.2562  
        -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยแผนท่ีภำษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 
        - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563  
        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - งำนบริหำรงำนคลัง 

      



        - แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม(ฉบับท่ี 3) 
         - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ พัฒนำคุณภำพชีวิต 
        - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด ด้ำนกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนท่ีมีประสิทธิภำพ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
        - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ท้องถิ่น ด้ำนกำรสร้ำง
ประสิทธิภำพ ควำมโปร่งใสเป็นประชำธิปไตยและเป็นธรรมในกำร
ให้บริกำร  

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 75,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินอื่นและ
เครื่องมือต่ำง ๆ ท่ีน ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำวังพร้ำว เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอำกำศ  เครื่อง
ถ่ำยเอกสำร  โต๊ะ  เก้ำอี้  ฯลฯ  ตลอดจนทรัพย์สินท่ีเป็นขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว  ซึ่งช ำรุดเสียหำยจ ำเป็นต้องท ำกำร
บ ำรุงรักษำและซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพดี สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
        - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563         
        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - งำนบริหำรงำนคลัง 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 30,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำนต่ำง ๆ ท่ีมีสภำพเป็นวัสดุ
คงทน  เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะ
กระดำษ ฯลฯ และวัสดุส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะอนัส้ัน เช่น กระดำษ ปำกกำ ดินสอ หมกึโรเนียว แฟ้ม สมุด
บัญช ีแบบพิมพ์ต่ำง ๆ น้ ำด่ืมส ำหรับบริกำรประชำชนใน
ส ำนักงำน พวงมำลัย พวงมำลำ พำนพุ่ม กรวยดอกไม ้ฯลฯ 
        - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563        
         - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
         - งำนบริหำรงำนคลัง 

      



 

   
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 40,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำส่ิงของเครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น แปรง ไม้
กวำด สบู ่ผงซักฟอก ฯลฯ 
        -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563        
         - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
         - งำนบริหำรงำนคลัง 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ต่ำง ๆ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแบบพิมพ์ ตลับผง
หมึก กระดำษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่อง
กระจำยสัญญำณ ฯลฯ 
        - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563               
  - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  
         -งำนบริหำรงำนคลัง 
        

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท 

   
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ โทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำซื้อดวงตรำ
ไปรษณียำกร ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ ค่ำส่งหนังสือและครุภัณฑ์ต่ำง ๆ ทำง
ไปรษณีย์ 
    - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562       
            - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  
            - งำนบริหำรงำนคลัง 
 
 
 
 
 

      



 

  
งบลงทุน รวม 84,700 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 84,700 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บำน จ ำนวน 17,700 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บำน จ ำนวน 3 ตู้ ๆละ
5,900.-บำท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
    1.มีมือจับชนิดบิด 
    2.มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน 
    3.คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) 
        -เป็นไปตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวำคม 2563 
        -ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        -งำนบริหำรงำนคลัง 
 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับส ำนักงำน จ ำนวน 17,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำน
ส ำนักงำน จ ำนวน 1 ชุด  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ 
 - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อย
กว่ำ 2.2 GHz จ ำนวน 1 หน่วย 
 - หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนำดไม่น้อย
กว่ำ 4 MB 
 - มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่
น้อยกว่ำ 4 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย 
 - มี DVD-RW หรือดีกว่ำ แบบติดต้ังภำยใน (Internal) หรือ
ภำยนอก (External) จ ำนวน 1 หน่วย 
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไมน่้อยกว่ำ 1 ช่อง 
 

      



 
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อย
กว่ำ 3 ช่อง 
 - มีแป้นพิมพ์และเมำส์ 
 - มีจอแสดงภำพในตัว และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 นิ้ว ควำมละเอียด
แบบ FHD (1920x1080) 
 - สำมำรถใช้งำน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
 - เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำ
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภำคม 2563 ประกำศ ณ วันท่ี 12 พฤษภำคม 2563 
        -ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        -งำนบริหำรงำนคลัง 

        
 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

   -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รำยจ่ำยเพื่อ
ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ ซึ่งไมร่วมถึงค่ำ
ซ่อมบ ำรุงตำมปกติหรือค่ำซ่อมกลำง เช่น ซ่อมแซมเปล่ียนหัวรถ
ขยะ เปล่ียนกระบะท้ำยของรถบรรทุกขยะ เปล่ียนถังบรรจุน้ ำของ
รถบรรทุกน้ ำ เปล่ียนระบบไฮดรอลิก 
ท ำสีใหม่ท้ังคัน เปล่ียนเครื่องยนต์ใหม่ ฯลฯ  ซึ่งช ำรุดเสียหำย
จ ำเป็นต้องท ำควำมบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพดี สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ 
        - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562  
        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - งำนบริหำรงำนคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 205,520 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 205,520 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 205,520 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 205,520 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วน
ต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน
ปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร 
        เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
        - หนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณ
ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
        -แผนอัตรำก ำลัง 3 ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 
        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไป  

      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 35,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 35,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำป่วยกำรชดเชยกำรงำนหรือเวลำท่ีเสียไปเพื่อ
สนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และ ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยของอำสำสมัครป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ.2560 
        -ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
        -งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
 
 
 
 

      



 

   
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อื่น ๆ 

      

    
โครงกำรขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติภัยทำงจรำจร จ ำนวน 15,000 บำท 

      

   -เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติภัย
ทำงจรำจรโดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำประชำสัมพันธ์  ค่ำจัด
สถำนท่ี ค่ำอำหำรและค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ค่ำตอบแทน
วิทยำกร วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น  ค่ำจัดท ำส่ือรณรงค์ประชำสัมพันธ์ทุก
รูปแบบและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำรฯ  
        - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563        
         - ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
         -งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
        - แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับท่ี
2) หน้ำ 6 
        -สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด ด้ำนกำรสร้ำงควำม
มั่นคง ปลอดภัย และควำมสงบสุขของประชำชน 
        - สอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นด้ำนกำรสร้ำงควำมมั่นคง
ปลอดภัย และควำมสงบสุขของประชำชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 65,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 65,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อื่น ๆ 

      

    
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำหมอกควันและไฟป่ำ จ ำนวน 15,000 บำท 

      

   -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันและไขปัญหำ
หมอกควันและไฟป่ำโดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำ
ประชำสัมพันธ์  ค่ำจัดสถำนท่ี ค่ำอำหำรและค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องด่ืม ค่ำตอบแทนวิทยำกร วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น  ค่ำจัดท ำส่ือ
รณรงค์ประชำสัมพันธ์ทุกรูปแบบและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ  
        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562  
         - ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
         - งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
        - แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับท่ี
2) หน้ำ 4 
        -สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโต
บนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
        -สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด ด้ำนกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ พลังงำน และส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็นฐำนกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน 
        -สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ท้องถิ่น ด้ำนกำรด ำรงควำมเป็นฐำน
ทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและพลังงำนสะอำด 
 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 

   
วัสดุเครื่องแต่งกำย จ ำนวน 30,000 บำท 

      

      - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำยและอุปกรณ์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ส ำหรับใช้ในงำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย เช่น เส้ือ กำงเกง หมวก เข็มขัด ถุงมือ รองเท้ำ ฯลฯ 
        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 

      



        -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำวัสดุเครื่อง
แต่งกำยของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2560 
        - ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
        - งำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย 

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จ ำนวน 20,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่ำง ๆ ส ำหรับใช้ใน
งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย เช่น ถังดับเพลิง เครื่อง
ดับเพลิง ฯลฯ 
        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 
        - ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
        - งำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย 
 

      

แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 1,131,640 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 941,640 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 941,640 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 716,120 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนให้แก่พนักงำนส่วน
ต ำบล จ ำนวน 2 อัตรำ ต ำแหน่ง  
        1.ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
        2.ครูผู้ดูแลเด็ก 
       เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
        - หนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณ
ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
        -แผนอัตรำก ำลัง 3 ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 
        - ปรำกฏในแผนกำรศึกษำ 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 
 
 
 
 

      



 
 

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วน
ต ำบล ต ำแหน่ง ผู้บริหำร(ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ) 
   เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
        - หนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณ
ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
        -แผนอัตรำก ำลัง 3 ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 
        - ปรำกฏในแผนกำรศึกษำ 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 

      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 173,520 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ให้แก่ผู้ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งหลุก จ ำนวน 1 อัตรำ 
       เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
        - หนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณ
ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
        -แผนอัตรำก ำลัง 3 ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 
        - ปรำกฏในแผนกำรศึกษำ 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 

      

   
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำน
จ้ำง จ ำนวน 1 อัตรำ ต ำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่ง
หลุก 
        เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
        - หนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณ
ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

      



        -แผนอัตรำก ำลัง 3 ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 
        - ปรำกฏในแผนกำรศึกษำ 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 

  
งบด าเนินงาน รวม 190,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง และลูกจ้ำงประจ ำ ท่ีปฏิบัติงำน
นอกเวลำรำชกำรและวันหยุดรำชกำร ซึ่งเป็นงำนเร่งด่วนนอกเวลำ
รำชกำรปกติหรืองำนท่ีไม่อำจท ำในเวลำรำชกำรได้ 
        - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท0808.4/
ว 1562 ลงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2550 เรื่องกำรเบิกจ่ำยเงิน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ อปท. และท่ีมี
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำส่ัง หรือหนังสือส่ังกำรก ำหนด 
        - ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 110,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงหนึ่ง อย่ำง
ใด ซึ่งมิใช่เป็นกำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้ำงครุภัณฑ์หรือ
ส่ิงก่อสร้ำง ฯลฯ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำสูบน้ ำ ค่ำบริกำรก ำจัดปลวก ค่ำล้ำง
อัดฉีดรถยนต์ ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำของขวัญหรือของท่ีระลึก
ต่ำง ๆ ค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนำม
หญ้ำ หรือท่ีสำธำรณะ ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดถนน อำคำรที่ท ำ
กำรท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบ ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัยสถำนท่ี
รำชกำรอื่น ๆ ท่ีเป็นกิจกำรในอ ำนำจหน้ำท่ี ท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยใน
ประเภทรำยจ่ำยนี้ท่ัวไป 
        - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยท่ี มท0808.2/ว
4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎำคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำร
จ้ำงเหมำเอกชนและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
        - ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 
 
 

      



 

    
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ค่ำธรรมเนียมป้ำย
ยำนพำหนะ ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียมท่ีดิน หรือค่ำธรรมเนียม
ใด ๆ ท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยในประเภทรำยจ่ำยนี้ 
        - ปรำกฏในแผนงำนบริหำรกำรศึกษำ 
        - งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อื่น ๆ 

      

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก และค่ำใช้จ่ำย
อื่น ๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไปอบรมสัมนำของพนักงำนส่วน
ต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง คณะผู้บริหำร สมำชิก
สภำ อบต. และผู้ท่ีได้รับค ำส่ังให้เข้ำร่วมประชุมอบรมสัมนำ 
        - ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ 
        - งำนบริหำรงำนเกี่ยวกับกำรศึกษำ 

      

    
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม ของผู้บริหำร
ท้องถิ่น  สมำชิกสภำฯ  พนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำง  และ
ลูกจ้ำงประจ ำ              
        - ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำนต่ำง ๆ ท่ีมีสภำพเป็นวัสดุ
คงทน  เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะ
กระดำษ ฯลฯ และวัสดุส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะอนัส้ัน เช่น กระดำษ ปำกกำ ดินสอ หมีกโรเนียว แฟ้ม สมุด
บัญช ีแบบพิมพ์ต่ำง ๆ น้ ำด่ืมส ำหรับบริกำรประชำชนใน
ส ำนักงำน พวงมำลัย พวงมำลำ พำนพุ่ม กรวยดอกไม ้ฯลฯ 
        - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563               
         - ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ 
         - งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 

      



 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ต่ำง ๆ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแบบพิมพ์ ตลับผง
หมึก กระดำษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่อง
กระจำยสัญญำณ ฯลฯ 
        - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563        
         - ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ 
        - งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 

      

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 227,703 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 200,703 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 161,960 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อื่น ๆ 

      

    
โครงกำรทัศนศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงประสบกำรณ์เรียนรู้แก่เด็กปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

   -เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรทัศนศึกษำเพื่อเสริมสร้ำง
ประสบกำรณ์เรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก โดยมี
ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำประชำสัมพันธ์  ค่ำจัดสถำนท่ี ค่ำอำหำร
และค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ค่ำตอบแทนวิทยำกร วัสดุอุปกรณ์ท่ี
จ ำเป็น  ค่ำจัดท ำส่ือรณรงค์ประชำสัมพันธ์ทุกรูปแบบและค่ำใช้จ่ำย
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ  
        - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563         
        - ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ 
        - งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 
        - แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนำ้ 72 
        - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 
 

      



 
        - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ควำมรู้ภูมิปัญญำจิตสำธำรณะ และพัฒนำศักยภำพคนให้
พร้อมรับกำรเปล่ียนแปลง 
        - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ท้องถิ่น กำรสร้ำงสังคมอยู่เย็นเป็น
สุข 

    
โครงกำรร้องเล่นเต้นเพื่อพัฒนำกำรท่ีดี จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรร้องเล่นเต้นเพื่อพัฒนำกำรท่ี
ดี โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำประชำสัมพันธ์  ค่ำจัด
สถำนท่ี ค่ำอำหำรและค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ค่ำตอบแทน
วิทยำกร วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น  ค่ำจัดท ำส่ือรณรงค์ประชำสัมพันธ์ทุก
รูปแบบและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำรฯ  
        - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563         
        - ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ 
        - งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 
        - แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) 
         - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ควำมรู้ภูมิปัญญำจิตสำธำรณะ และพัฒนำศักยภำพคนให้
พร้อมรับกำรเปล่ียนแปลง 
        - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ท้องถิ่น กำรสร้ำงสังคมอยู่เย็นเป็น
สุข 

      

    
โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง จ ำนวน 3,000 บำท 

      

   -เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำประชำสัมพันธ์  ค่ำจัดสถำนท่ี ค่ำอำหำร
และค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ค่ำตอบแทนวิทยำกร วัสดุอุปกรณ์ท่ี
จ ำเป็น  ค่ำจัดท ำส่ือรณรงค์ประชำสัมพันธ์ทุกรูปแบบและค่ำใช้จ่ำย
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ  
        - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลง

      



วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563         
        - ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ 
        - งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 
        - แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับท่ี2)  
         - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโต
บนคุณภำพชีวิตท่ีดีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
        - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ควำมรู้ภูมิปัญญำจิตสำธำรณะ และพัฒนำศักยภำพคนให้
พร้อมรับกำรเปล่ียนแปลง 
        - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ท้องถิ่น ด้ำนกำรสร้ำงควำมมั่งค่ัง
อย่ำงยั่งยืนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 
 

    
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรกำรศึกษำ จ ำนวน 123,960 บำท 

      

   -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรบริหำรสถำนศึกษำ ตำม
โครงกำรดังต่อไปนี ้
    1.ค่ำอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวนเงิน 80,010.-บำท 
    2.ค่ำสนับสนุนหนังสือเรียน  จ ำนวนเงิน 3,000.-บำท 
    3.ค่ำสนับสนุนอุปกรณ์กำรเรียน จ ำนวนเงิน 3,000.-บำท 
    4.ค่ำสนับสนุนค่ำเครื่องแบบนักเรียน จ ำนวนเงิน 4,500.-บำท 
    5.ค่ำสนับสนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน จ ำนวนเงิน 6,450.-บำท 
    6.ค่ำสนับสนุนค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนคนละ 1,700.-บำท จ ำนวน
เงิน 17,000.-บำท 
    7.ค่ำพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูท่ีสังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวนเงิน 10,000.-บำท 
        -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยได้และ
รำยจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 
        -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว
2786 ลว.8 พฤษภำคม 2562 
        -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท0816.2/ว3924 ลง
วันท่ี 8 กรกฎำคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรศึกษำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
        -ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ 
        -งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 
        -แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำท่ี 72 
 
 

      



 

    
โครงกำรหนูน้อยตำวิเศษ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

   -เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรหนูน้อยตำวิเศษ โดยมี
ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำประชำสัมพันธ์  ค่ำจัดสถำนท่ี ค่ำอำหำร
และค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ค่ำตอบแทนวิทยำกร วัสดุอุปกรณ์ท่ี
จ ำเป็น  ค่ำจัดท ำส่ือรณรงค์ประชำสัมพันธ์ทุกรูปแบบและค่ำใช้จ่ำย
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ  
        - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563         
        - ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ 
        - งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 
        - แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) 
         - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ควำมรู้ภูมิปัญญำจิตสำธำรณะ และพัฒนำศักยภำพคนให้
พร้อมรับกำรเปล่ียนแปลง 
        - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ท้องถิ่น กำรสร้ำงสังคมอยู่เย็นเป็น
สุข 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 38,743 บาท 

   
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 38,743 บำท 

      

      วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 
        -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น แปรง ไม้
กวำด สบู ่ผงซักฟอก ฯลฯ ต้ังไว้จ ำนวน 10,000.-บำท 
        -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ท่ี มท0808.2/ว0766 ลง
วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563 
        -ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ 
        -งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 
 
 
 
 

      



     
    ค่ำอำหำรเสริม(นม) 
        - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งหลุก ต้ังไว้จ ำนวน 28,743.-บำท 
        -ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ 
        -งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 
        -แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำท่ี 71 

  
งบลงทุน รวม 17,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับส ำนักงำน จ ำนวน 17,000 บำท 

      

       -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับ
งำนส ำนักงำน จ ำนวน 1 ชุด  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ 
 - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อย
กว่ำ 2.2 GHz จ ำนวน 1 หน่วย 
 - หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนำดไม่น้อย
กว่ำ 4 MB 
 - มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่
น้อยกว่ำ 4 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย 
 - มี DVD-RW หรือดีกว่ำ แบบติดต้ังภำยใน (Internal) หรือ
ภำยนอก (External) จ ำนวน 1 หน่วย 
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไมน่้อยกว่ำ 1 ช่อง 
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อย
กว่ำ 3 ช่อง 
 - มีแป้นพิมพ์และเมำส์ 
 - มีจอแสดงภำพในตัว และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 นิ้ว ควำมละเอียด
แบบ FHD (1920x1080) 
 

      



 
 - สำมำรถใช้งำน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
 - เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำ
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภำคม 2563 ประกำศ ณ วันท่ี 12 พฤษภำคม 2563 
        -ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ 
        -งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 

        
 

      

  
งบรายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท 

   
รายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท 

   
รำยจ่ำยอื่น       

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งหลุก หมู่ท่ี 4 จ ำนวน 10,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่ง
หลุก หมู่ท่ี 4 
        -ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ 
        -งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 
        -แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำ 72 

      

แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวม 436,620 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 157,620 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 157,620 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 157,620 บำท 

      

          - เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วน
ต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำ ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขปฏิบัติงำน/
ช ำนำญงำน 
       เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
        - หนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณ
ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
        -แผนอัตรำก ำลัง 3 ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 
        -ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข 
        -งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 
 
 

      



 

  
งบด าเนินงาน รวม 179,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 144,000 บำท 

      

  ค่ำตอบแทนอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่น 
        -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนอำสำสมัครบริบำล
ท้องถิ่น จ ำนวน 2 คนๆละ 6,000 บำท/เดือน จ ำนวน 12 เดือน 
        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยอำสำสมัคร
บริบำลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำย พ.ศ.2562 
        -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.2/ว
6290 ลว.18 ตุลำคม 2562 
        -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.2/ว
0803 ลว.6 กุมภำพันธ ์2563 
        -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.2/ว
2318 ลว.21 เมษำยน 2564 
        -ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข 
        -งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อื่น ๆ 

      

    
โครงกำรเฝ้ำระวังป้องกนัควบคุมโรคและภัยสุขภำพในชุมชน จ ำนวน 15,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเฝ้ำระวังป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภำพในชุมชน โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำ
ประชำสัมพันธ์  ค่ำจัดสถำนท่ี ค่ำอำหำรและค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องด่ืม ค่ำตอบแทนวิทยำกร วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น  ค่ำจัดท ำส่ือ
รณรงค์ประชำสัมพันธ์ทุกรูปแบบและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ  
        - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562  
        -ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข 
        -งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 
        - แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนำ้ 73 
        - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโต

      



บนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
        - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ของประชำชน 
        - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ท้องถิ่น ด้ำน กำรสร้ำงสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 
 

    
โครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

   -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำ
ประชำสัมพันธ์  ค่ำจัดสถำนท่ี ค่ำอำหำรและค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องด่ืม ค่ำตอบแทนวิทยำกร วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น  ค่ำจัดท ำส่ือ
รณรงค์ประชำสัมพันธ์ทุกรูปแบบและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ  
        - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562  
        - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด   
สวัสดิภำพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
        - หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
มำก ท่ี มท 0808.2/ว827 ลว.1 มีนำคม 2562 
        - หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว1042 ลว. 10 เมษำยน 2561 
        - หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ท่ี มท0810.5/ว
2072 ลว.5 กรกฎำคม 2561 
        - หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ท่ี มท0810.5/ว
4052 ลว.15  ธันวำคม 2561 
         - หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท
0819.3/ว4524 ลว.7 พฤศจิกำยน 2562 
         - หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท
0819.3/ว19 ลว.3 มกรำคม 2563 
        -ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข 
        -งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 
        - แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนำ้ 73 
        - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโต
บนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
        - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ของประชำชน 

      



 
        - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ท้องถิ่น ด้ำนกำรสร้ำงสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 

        
 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยวัณโรคภำคประชำชนในกำร
ด ำเนินงำนควบคุมป้องกันวัณโรคประจ ำปีงบประมำณ 2565 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำ
ต ำบล ตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยวัณโรคภำคประชำชนใน
กำรด ำเนินงำนควบคุมป้องกันวัณโรคประจ ำปีงบประมำณ 2565 
        -ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข 
        -งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 
        -แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับท่ี3) 

      

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน       

    
อุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุขให้แก่คณะกรรมกำรประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 4 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ให้แก่คณะกรรมกำรประจ ำหมู่บ้ำน หมู่
ท่ี 4 บ้ำนทุ่งหลุก ตำมโครงกำร 
        1. โครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำ ต้ำนภัยมะเร็ง
เต้ำนม 
        2. โครงกำรพัฒนำสุขำภิบำลในชุมชนของกรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
        3. โครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน ของกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
        - ฐำนอ ำนำจตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลง
วันท่ี 5 กรกฎำคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรตั้งงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำน
สำธำรณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       - ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข 
       - งำนบริหำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 
       - แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำ 72 
 

      



 

    
อุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุขให้แก่คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 5 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

   -เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ให้แก่คณะกรรมกำรประจ ำหมู่บ้ำน หมู่
ท่ี 5 บ้ำนท่ำวังพร้ำว ตำมโครงกำร 
        1. โครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำ ต้ำนภัยมะเร็ง
เต้ำนม 
        2. โครงกำรพัฒนำสุขำภิบำลในชุมชนของกรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
        3. โครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน ของกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
        - ฐำนอ ำนำจตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลง
วันท่ี 5 กรกฎำคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรตั้งงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำน
สำธำรณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       - ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข 
       - งำนบริหำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 
       - แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำ 72 
 

      

    
อุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุขให้แก่คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 6 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

   -เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ให้แก่คณะกรรมกำรประจ ำหมู่บ้ำน หมู่
ท่ี 6 บ้ำนสันควงค ำ ตำมโครงกำร 
        1. โครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำ ต้ำนภัยมะเร็ง
เต้ำนม 
        2. โครงกำรพัฒนำสุขำภิบำลในชุมชนของกรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
        3. โครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน ของกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
        - ฐำนอ ำนำจตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลง
วันท่ี 5 กรกฎำคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรตั้งงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำน
สำธำรณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      



       - ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข 
       - งำนบริหำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 
       - แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำ 72 
 

    
อุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุขให้แก่คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 7 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

   -เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ให้แก่คณะกรรมกำรประจ ำหมู่บ้ำน หมู่
ท่ี 7 บ้ำนต้นแหนน้อย ตำมโครงกำร 
        1. โครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำ ต้ำนภัยมะเร็ง
เต้ำนม 
        2. โครงกำรพัฒนำสุขำภิบำลในชุมชนของกรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
        3. โครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน ของกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
        - ฐำนอ ำนำจตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลง
วันท่ี 5 กรกฎำคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรตั้งงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำน
สำธำรณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       - ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข 
       - งำนบริหำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 
       - แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำ 72 

      

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 20,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 

   
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เช่น วัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ทรำยอะเบท น้ ำยำส ำหรับพ่นหมอกควันเพื่อ
ป้องกันยุงลำย ฯลฯ 
    - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563         
        - ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข 
        - งำนบริหำรบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น 

      



         
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 412,640 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 412,640 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 412,640 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 412,640 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วน
ต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำ ต ำแหน่ง นักพฒันำชุมชนช ำนำญกำร 
        เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
        - หนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณ
ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
        -แผนอัตรำก ำลัง 3 ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 
        - ปรำกฏในแผนสังคมสงเครำะห์ 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ 

      

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 90,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 90,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อื่น ๆ 

      

    
โครงกำรปันยิ้มสร้ำงสุขผู้สูงอำยุ จ ำนวน 70,000 บำท 

      

  -เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรปันยิ้มสร้ำงสุขผู้สูงอำยุโดยมี
ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำประชำสัมพันธ์  ค่ำจัดสถำนท่ี ค่ำอำหำร
และค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ค่ำตอบแทนวิทยำกร วัสดุอุปกรณ์ท่ี
จ ำเป็น  ค่ำจัดท ำส่ือรณรงค์ประชำสัมพันธ์ทุกรูปแบบและค่ำใช้จ่ำย
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ  
        - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562  
        - ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ 
        -งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ 
        -แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม(ฉบับท่ี
2) หน้ำ 5 
 

      



 
        - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด ด้ำน กำรสร้ำงสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ควำมรู้ภูมิปัญญำจิตสำธำรณะ และพัฒนำศักยภำพคนให้
พร้อมรับกำรเปล่ียนแปลง 
        - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ท้องถิ่น ด้ำน กำรสร้ำงสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 
 

    
โครงกำรส่งเสริมคุณค่ำภูมิปัญญำผู้สูงวัย จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมคุณค่ำภูมิปัญญำผู้สูง
วัยโดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำประชำสัมพันธ์  ค่ำจัด
สถำนท่ี ค่ำอำหำรและค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ค่ำตอบแทน
วิทยำกร วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น  ค่ำจัดท ำส่ือรณรงค์ประชำสัมพันธ์ทุก
รูปแบบและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำรฯ  
        - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562  
        - ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ 
        -งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ 
        -แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม(ฉบับท่ี
2) หน้ำ 5 
        - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด ด้ำน กำรสร้ำงสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ควำมรู้ภูมิปัญญำจิตสำธำรณะ และพัฒนำศักยภำพคนให้
พร้อมรับกำรเปล่ียนแปลง 
        - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ท้องถิ่น ด้ำน กำรสร้ำงสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 420,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 420,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรจัดเก็บขยะภำยในเขต อบต.ท่ำวังพร้ำว จ ำนวน 420,000 บำท 

      

      - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรจัดเก็บขยะภำยในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 
        เป็นไปตำม 
        1. พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้ำนเมือง (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2560 
        2. ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่องกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
        3. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0810.5/ว
2063 ลงวันท่ี 16 มกรำคม พ.ศ.2561 
        4. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท0810.5/ว627 ลงวันท่ี 7 มีนำคม 2561 
        - ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน 
        - แผนงำนเคหะและชุมชน 
        - แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนำ้ท่ี 68 
        -สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโต
บนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
        -สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด ด้ำน กำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ พลังงำน และส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็นฐำนกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน 
        -สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ท้องถิ่น กำรด ำรงควำมเป็นฐำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ  ส่ิงแวดล้อม และพลังงำนสะอำด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 25,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 15,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อื่น ๆ 

      

    
โครงกำรเยำวชนร่วมใจต้ำนภัยยำเสพติด จ ำนวน 15,000 บำท 

      

   -เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเยำวชนร่วมใจต้ำนภัยยำ
เสพติด โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำประชำสัมพันธ ์ ค่ำจัด
สถำนท่ี ค่ำอำหำรและค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ค่ำตอบแทน
วิทยำกร วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น  ค่ำจัดท ำส่ือรณรงค์ประชำสัมพันธ์ทุก
รูปแบบและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำรฯ  
        - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562  
        - ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
        -งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน 
        -แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนำ้ 81 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
สนับสนุนกำรจัดแสดงสินค้ำและจ ำหน่ำยสินค้ำ OTOP ในงำนไม้ดอกไม้
ประดับจังหวัดเชียงใหม่ 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสนับสนุนให้แก่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอสันป่ำ
ตอง ตำมโครงกำรสนับสนุนกำรจัดแสดงและจ ำหน่ำย
สินค้ำ OTOP ในงำนไม้ดอกไม้ประดับจังหวัด
เชียงใหม่ ประจ ำป ี2565 
        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562  
        -ปรำกฏในแผนงำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน 
       -งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน 
        -แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำท่ี 65 

      



 

    
สนับสนุนกำรจัดแสดงสินค้ำและจ ำหน่ำยสินค้ำ OTOP ในงำนฤดูหนำว
และงำน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

   -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสนับสนุนให้แก่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอสันป่ำ
ตอง ตำมโครงกำรสนับสนุนกำรจัดแสดงและจ ำหน่ำย
สินค้ำ OTOP ในงำนฤดูหนำวและงำน OTOP ของดีเมือง
เชียงใหม่ ประจ ำป ี2565 
        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562  
        -ปรำกฏในแผนงำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน 
       -งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน 
        -แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำท่ี 65 

      

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 110,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อื่น ๆ 

      

    
โครงกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนประชำชนต ำบลท่ำวังพร้ำวต้ำนภัยยำเสพ
ติด 

จ ำนวน 60,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนประชำชน
ต ำบลท่ำวังพร้ำวต้ำนภัยยำเสพติด เช่น ค่ำเงินรำงวัล ค่ำถ้วยและ
เหรียญรำงวัล ค่ำจัดสถำนท่ี ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรผู้
ตัดสิน ค่ำอำหำรและเครื่องด่ืม ค่ำอุปกรณ์กีฬำ ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็นอื่นๆ 
        - เป็นไปตำม ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2559 
        -ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
        -งำนกีฬำและนันทนำกำร 
        -แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำท่ี 75 
        -สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 

      



 
        -สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ควำมรู้ภูมิปัญญำจิตสำธำรณะ และพัฒนำศักยภำพคนให้
พร้อมรับกับกำรเปล่ียนแปลง 
        -สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ท้องถิ่น ด้ำนกำรสร้ำงสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 
 

    
โครงกำรแข่งขันกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 10,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรแข่งขันกีฬำศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก โดยจ่ำยเป็นค่ำเครื่องด่ืม เวชภัณฑ์ยำ ค่ำชุดกีฬำและ
ค่ำใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็นอื่นๆ 
        -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 
        - เป็นไปตำม ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2559 
         -ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
        -งำนกีฬำและนันทนำกำร 
        -แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำท่ี 75 
        -สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        -สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ควำมรู้ภูมิปัญญำจิตสำธำรณะ และพัฒนำศักยภำพคนให้
พร้อมรับกับกำรเปล่ียนแปลง 
        -สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ท้องถิ่น ด้ำนกำรสร้ำงสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 
 

      

    
โครงกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำประชำชนประจ ำปีอ ำเภอสันป่ำ
ตอง 

จ ำนวน 40,000 บำท 

      

   -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนประชำชน
อ ำเภอสันป่ำตอง โดยจ่ำยเป็นค่ำเครื่องด่ืม เวชภัณฑ์ ยำ ค่ำชุด
กีฬำ และค่ำใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็นอื่นๆ 
        - เป็นไปตำม ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2559 
 

      



 
        -ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
        -งำนกีฬำและนันทนำกำร 
        -แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำท่ี 75 
        -สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        -สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ควำมรู้ภูมิปัญญำจิตสำธำรณะ และพัฒนำศักยภำพคนให้
พร้อมรับกับกำรเปล่ียนแปลง 
        -สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ท้องถิ่น ด้ำนกำรสร้ำงสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน       

    
โครงกำรส่งเสริมสุขภำพประชำชนหมู่ท่ี 4-7 จ ำนวน 40,000 บำท 

      

      -อุดหนุนโครงกำรส่งเสริมสุขภำพประชำชนให้แก่คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน  
        หมู่ท่ี 4 บ้ำนทุ่งหลุก จ ำนวนเงิน 10,000.-บำท 
        หมู่ท่ี 5 บ้ำนท่ำวังพร้ำว จ ำนวนเงิน 10,000.-บำท 
        หมู่ท่ี 6 บ้ำนสันควงค ำ จ ำนวนเงิน 10,000.-บำท 
        หมู่ท่ี 7 บ้ำนต้นแหนน้อย จ ำนวนเงิน 10,000.-บำท 
        -ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
        -งำนกีฬำและนันทนำกำร 
        -แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำท่ี 73 

      

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 266,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 80,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อื่น ๆ 

      

    
โครงกำรธรรมสัญจร จ ำนวน 20,000 บำท 

      

      -เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรธรรมสัญจร โดยมี
ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำประชำสัมพันธ์  ค่ำจัดสถำนท่ี ค่ำอำหำร
และค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ค่ำตอบแทนวิทยำกร วัสดุอุปกรณ์ท่ี
จ ำเป็น  ค่ำจัดท ำส่ือรณรงค์ประชำสัมพันธ์ทุกรูปแบบและค่ำใช้จ่ำย
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ  
 

      



        - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563        
         - ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
         -งำนศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิน่ 
        - แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนำ้ 77 
        - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโต
บนคุณภำพชีวิตท่ีดีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
        - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ควำมรู้ภูมิปัญญำจิตสำธำรณะ และพัฒนำศักยภำพคนให้
พร้อมรับกำรเปล่ียนแปลง 
        - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ท้องถิ่น กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูสืบ
สำน ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

    
โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตบุคลำกรและเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริกำรด้วยใจอย่ำงเป็นสุข 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

      -เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
บุคลำกรและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริกำรด้วย
ใจอย่ำงเป็นสุข โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำประชำสัมพันธ์  ค่ำ
จัดสถำนท่ี ค่ำอำหำรและค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ค่ำตอบแทน
วิทยำกร วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น  ค่ำจัดท ำส่ือรณรงค์ประชำสัมพันธ์ทุก
รูปแบบและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำรฯ  
        - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563        
         - ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
         -งำนศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิน่ 
        - แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนำ้ 77 
        - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ควำมรู้ภูมิปัญญำจิตสำธำรณะ และพัฒนำศักยภำพคนให้
พร้อมรับกำรเปล่ียนแปลง 
        - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ท้องถิ่น ด้ำนกำรสร้ำงสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 

      



 

    
โครงกำรเยำวชนร่วมใจอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมปิัญญำท้องถิ่น จ ำนวน 20,000 บำท 

      

      -เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเยำวชนร่วมใจอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำ
ประชำสัมพันธ์  ค่ำจัดสถำนท่ี ค่ำอำหำรและค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องด่ืม ค่ำตอบแทนวิทยำกร วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น  ค่ำจัดท ำส่ือ
รณรงค์ประชำสัมพันธ์ทุกรูปแบบและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ  
        - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563        
         - ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
         -งำนศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิน่ 
        - แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนำ้ 77 
        - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโต
บนคุณภำพชีวิตท่ีดีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
        - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ควำมรู้ภูมิปัญญำจิตสำธำรณะ และพัฒนำศักยภำพคนให้
พร้อมรับกำรเปล่ียนแปลง 
        - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ท้องถิ่น กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูสืบ
สำน ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

      

    
โครงกำรสืบรอยธรรมตำมรอยเทียน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

      -เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสืบรอยธรรมตำมรอย
เทียน โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำประชำสัมพันธ ์ ค่ำจัด
สถำนท่ี ค่ำอำหำรและค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ค่ำตอบแทน
วิทยำกร วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น  ค่ำจัดท ำส่ือรณรงค์ประชำสัมพันธ์ทุก
รูปแบบและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำรฯ  
        - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563        
         - ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
         -งำนศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิน่ 
        - แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนำ้ 78 

      



        - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโต
บนคุณภำพชีวิตท่ีดีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
        - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ควำมรู้ภูมิปัญญำจิตสำธำรณะ และพัฒนำศักยภำพคนให้
พร้อมรับกำรเปล่ียนแปลง 
        - สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ท้องถิ่น กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูสืบ
สำน ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 186,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 186,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
โครงกำรส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสร้ำงภูมิคุ้มกันสังคม
ในมิติวัฒนธรรม 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสนับสนุนตำมโครงกำรส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นสร้ำงภูมิคุ้มกันสังคมในมิติวัฒนธรรม ให้กับสภำ
วัฒนธรรมอ ำเภอสันป่ำตอง 
        -ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
        -งำนศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
        -แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำท่ี 78 
 

      

    
โครงกำรสนับสนุนกำรจัดงำนประเพณีท้องถิ่น จ ำนวน 3,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสนับสนุนตำมโครงกำรจัดงำนประเพณีท้องถิ่น
ให้แก่ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอสันป่ำตอง 
        1.จัดงำนท ำบุญตักบำตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 
        2.จัดงำนประเพณีสงกรำนต์ 
        -ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
        -งำนศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
        -แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำท่ี 78 

      

    
งำนสืบสำนชำติพันธ์ ต ำนำนศิลป์ถ่ินสันป่ำตอง จ ำนวน 8,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสนับสนุนตำมโครงกำรงำนสืบสำนชำติ
พันธ ์ต ำนำนศิลป์ถ่ินสันป่ำตอง ให้กับสภำวัฒนธรรมอ ำเภอสันป่ำตอง 
        -ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
        -งำนศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
        -แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำท่ี 78 
 
 

      



 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน       

    
โครงกำรจัดกิจกรรมรดน้ ำด ำหัวผู้สูงอำยุ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

      -เพื่ออุดหนุนงบประมำณตำมโครงกำรรดน้ ำด ำหัวผู้สูงอำยุ ให้แก่
สภำวัฒนธรรมต ำบลท่ำวังพร้ำว ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
        -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว
5547 ลงวันท่ี 28 กันยำยน 2561 
        -ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
        -งำนศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
        -แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำท่ี 78 

      

    
โครงกำรจัดงำนประเพณีแห่ไม้ค้ ำโพธิ์ จ ำนวน 40,000 บำท 

      

      -เพื่ออุดหนุนงบประมำณตำมโครงกำรจัดงำนประเพณีแห่ไม้ค้ ำ
โพธิ์ ให้แก่สภำวัฒนธรรมต ำบลท่ำวังพร้ำว ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2565 
        -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว
5547 ลงวันท่ี 28 กันยำยน 2561 
        -ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
        -งำนศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
        -แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำท่ี 78 

      

    
โครงกำรประเพณีลอยกระทง จ ำนวน 40,000 บำท 

      

      -เพื่ออุดหนุนงบประมำณตำมโครงกำรประเพณีลอยกระทงให้แก่
สภำวัฒนธรรมต ำบลท่ำวังพร้ำว ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
        -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว
5547 ลงวันท่ี 28 กันยำยน 2561 
        -ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
        -งำนศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
        -แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำท่ี 78 

      

    
โครงกำรประเพณีสรงน้ ำพระธำตุ จ ำนวน 40,000 บำท 

      

      -เพื่ออุดหนุนงบประมำณตำมประเพณีสรงน้ ำพระธำตุให้แก่สภำ
วัฒนธรรมต ำบลท่ำวังพร้ำว ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
        -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว
5547 ลงวันท่ี 28 กันยำยน 2561 
        -ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
        -งำนศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
        -แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำท่ี 78 
 

      



 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,673,220 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 762,120 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 762,120 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 720,120 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนให้แก่พนักงำนส่วน
ต ำบล จ ำนวน 2 อัตรำ ต ำแหน่ง 
        1. ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
        2. นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน 
       เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
        - หนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณ
ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
        -แผนอัตรำก ำลัง 3 ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 
        - ปรำกฏในแผนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วน
ต ำบล ต ำแหน่ง ผู้บริหำร (ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง) 
        เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
        - หนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณ
ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
        -แผนอัตรำก ำลัง 3 ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 
        - ปรำกฏในแผนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 
 
 
 
 

      



 

  
งบด าเนินงาน รวม 608,600 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 107,600 บาท 

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

          -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง และลูกจ้ำงประจ ำ ท่ี
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรและวันหยุดรำชกำรซึ่งเป็นงำนเร่งด่วน
นอกเวลำรำชกำรปกติ หรืองำนท่ีไม่อำจท ำในเวลำรำชกำรได้ 
        -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท0808.4/
ว 1562 ลงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2550 เรื่องกำรเบิกจ่ำยเงิน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ อปท. และท่ีมี
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำส่ัง หรือหนังสือส่ังกำรก ำหนด 
        - ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

      

   
ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 87,600 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลซึ่งมีสิทธิเบิกค่ำ
เช่ำบ้ำนได้ตำมระเบียบฯ 
        -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 
        - ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

      

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 15,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่ข้ำรำชกำร/
พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้
ตำมระเบียบฯ 
     เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
        - ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
        - งำนบริหำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 
 
 
 
 

      



 

   
ค่าใช้สอย รวม 371,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
ค่ำจ้ำงส ำเนำแบบแปลน จ ำนวน 5,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำส ำเนำแบบแปลน ค่ำแบบพิมพ์เขียว หรือ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับกำรจัดท ำแบบแปลน 
        -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท0808.2/ว0766 ลง
วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563 
        -ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
        -งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

      

    
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 266,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงหนึ่ง อย่ำง
ใด ซึ่งมิใช่เป็นกำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้ำงครุภัณฑ์หรือ
ส่ิงก่อสร้ำง ฯลฯ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำสูบน้ ำ ค่ำบริกำรก ำจัดปลวก ค่ำล้ำง
อัดฉีดรถยนต์ ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำของขวัญหรือของท่ีระลึก
ต่ำง ๆ ค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนำม
หญ้ำ หรือท่ีสำธำรณะ ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดถนน อำคำรที่ท ำ
กำรท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบ ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัยสถำนท่ี
รำชกำรอื่น ๆ ท่ีเป็นกิจกำรในอ ำนำจหน้ำท่ี ท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยใน
ประเภทรำยจ่ำยนี้ท่ัวไป 
        - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยท่ี มท0808.2/ว
4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎำคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำร
จ้ำงเหมำเอกชนและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
        -ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
        -งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

      

    
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก จ ำนวน 20,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก ส ำหรับจ้ำง
ออกแบบ ค่ำรับรองแบบของวิศวกร ฯลฯ 
        -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 
        -ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
        -งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

      



 

    
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ค่ำธรรมเนียมป้ำย
ยำนพำหนะ ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียมท่ีดิน หรือค่ำธรรมเนียม
ใด ๆ ท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยในประเภทรำยจ่ำยนี้ 
        -ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
        -งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อื่น ๆ 

      

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 30,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก และค่ำใช้จ่ำย
อื่น ๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำน
ส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง คณะผู้บริหำร สมำชิก
สภำ อบต. และผู้ท่ีได้รับค ำส่ังให้เข้ำร่วมประชุมอบรมสัมมนำ 
        -ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
        -งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

      

    
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 40,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม ของผู้บริหำร
ท้องถิ่น  สมำชิกสภำฯ  พนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำง  และ
ลูกจ้ำงประจ ำ  
        -ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
        -งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 20,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำนต่ำง ๆ ท่ีมีสภำพเป็นวัสดุ
คงทน  เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะ
กระดำษ ฯลฯ และวัสดุส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภำพไปใน
ระยะอนัส้ัน เช่น กระดำษ ปำกกำ ดินสอ หมีกโรเนียว แฟ้ม สมุด
บัญช ีแบบพิมพ์ต่ำง ๆ น้ ำด่ืมส ำหรับบริกำรประชำชนใน
ส ำนักงำน พวงมำลัย พวงมำลำ พำนพุ่ม กรวยดอกไม ้ฯลฯ 
        - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563               
         - ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
         - แผนงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

      



 

   
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

      - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น หลอด
ไฟฟ้ำ ถ่ำนไฟฉำย ปล๊ักไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ สวิทต์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์
ต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวกับไฟฟ้ำ เครื่องรับส่งวิทยุส่ือสำร เครื่องขยำย
เสียง ฯลฯ เพื่อใช้ในกำรซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบ
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 
        - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563               
         - ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
         - แผนงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

      

   
วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 20,000 บำท 

      

      - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้
ต่ำงๆ สี ปูนซีเมนต์ อิฐ กระเบ้ือง สังกะสี ทรำย แผ่นเหล็ก เสำ
เหล็ก เหล็กเส้น ฯลฯ เพื่อใช้ในกำรซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีอยู่ในควำม
รับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 
        - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563               
         - ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
         - แผนงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

      

   
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

      - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่รวมตลอดถึงรูปสีและ
ขำวด ำ ท่ีได้จำกกำรล้ำง อัด ขยำย ท่ีเกี่ยวกับงำน
ประชำสัมพันธ์ เช่น ฟิล์มถ่ำยภำพนิ่ง แผ่นบันทึกควำมจ ำ เทป
บันทึกเสียงและวีดีโอ ฯลฯ เพื่อใช้ในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ตลอด
ท้ังกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 
        - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563               
         - ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
         - แผนงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

      



 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

      - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่ำง ๆ เช่น แผ่นหรือจำน
บันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแบบพิมพ์ ตลับ
ผง ตลับหมึก กระดำษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระ เมนบอร์ด เมมโมรี่
ชิป เครื่องกระจำยสัญญำณ ฯลฯ 
        - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563               
         - ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
         - แผนงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

      

  
งบลงทุน รวม 302,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 302,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
โครงกำรติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภำยในเขต อบต.       
ท่ำวังพร้ำว 

จ ำนวน 295,000 บำท 

      

      - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) ภำยในเขต อบต.ท่ำวังพร้ำว ชนิดเครือข่ำยส ำหรับติดต้ัง
ภำยนอกอำคำร แบบท่ี 1 จ ำนวน 4 จุดพร้อมอุปกรณ์ โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐำนดังนี ้
        - มีควำมละเอียดของภำพสูงสุดไม่น้อย
กว่ำ 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่ำ 2,073,600 pixel 
 - มี frame rate ไม่น้อยกว่ำ 50 ภำพต่อ
วินำที (frame per second) ท่ีควำมละเอียดของภำพไม่น้อย
กว่ำ 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่ำ 2,073,600 pixel 
 - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
off Removable (ICR) ส ำหรับกำรบันทึกภำพได้ท้ังกลำงวันและ
กลำงคืนโดยอัตโนมัติ 
 - มีควำมไวแสงน้อยสุด ไม่มำกกว่ำ 0.11 LUX ส ำหรับกำรแสดง
ภำพสี (Color) และไม่มำกกว่ำ 0.02 LUX ส ำหรับกำรแสดงภำพขำว
ด ำ (Black/White) 
 - มีขนำดตัวรับภำพ (Image Sensor) ไม่น้อยกวำ่ 1/3 
 - มีผลต่ำงค่ำควำมยำวโฟกัสต่ ำสุดกับควำมยำวโฟกัสสูงสุดไม่น้อย
กว่ำ 4.5 มิลลิเมตร 
 

      



 - สำมำรถตรวจจับควำมเคล่ือนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ 
 - มีฟังก์ช่ันในกำรวิเครำะห์และประมวลผลภำพได้ อย่ำงน้อยดังนี ้
  1) ตรวจจับกำรเคล่ือนไหวผิดปกติในพื้นท่ีท่ีก ำหนด 
  2) ตรวจจับกำรบุกรุกข้ำมเส้นท่ีก ำหนด 
  3) ตรวจจับวัตถุท่ีถูกวำงท้ิงไว้หรือหำยไปจำกพื้นท่ีท่ีก ำหนด 
 - สำมำรถแสดงรำยละเอียดของภำพที่มีควำมแตกต่ำงของแสง
มำก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้ 
 - สำมำรถส่งสัญญำณภำพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่ำง
น้อย 2 แหล่ง 
 - ได้รับ
มำตรฐำน Ovnif (Open Network Video Interface Forum) 
 - สำมำรถส่งสัญญำณภำพได้ตำมมำตรฐำน H.264 เป็นอย่ำงน้อย 
 - สำมำรถใช้งำนตำมโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้ 
 - ตัวกล้องได้มำตรฐำน IP66 หรือติดต้ังอุปกรณ์เพิ่มเติมส ำหรับหุ้ม
กล้อง (Housing) ท่ีได้มำตรฐำน IP66 
 - สำมำรถท ำงำนได้ท่ีอุณหภูมิ 10   C ถึง 50   C เป็นอย่ำงน้อย 
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่ำ และสำมำรถท ำงำนได้ตำม
มำตรฐำน IEEE 802.3 af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethern
et) ในช่องเดียวกันได้ 
 - สำมำรถใช้งำนกับ
มำตรฐำน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP, IEEE
802.1X ได้เป็นอย่ำงน้อย 
 - มีช่องส ำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยควำมจ ำ
แบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card 
 - ต้อง
มี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Progra
mming Interface (API) ท่ีมีสิขสิทธิ์ถูกต้อง 
 - ได้รับมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยต่อผู้ใช้งำน 

      

    -เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน
กุมภำพันธ ์2564 ประกำศ ณ วันท่ี 19  กุมภำพันธ์  2564 
  - ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
  - งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

      



 

    
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

จ ำนวน 7,500 บำท 

      

      - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ เครื่องพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
    - เป็นอุปกรณ์ท่ีมีควำมสำมำรถ
เป็น Printer,Copier,Scanner และ Fax ภำยในเครื่องเดียวกัน 
    - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต 
    - มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi 
    - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อย
กว่ำ 27 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 8.8 ภำพต่อนำที (ipm) 
    - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อย
กว่ำ 15 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 5 ภำพต่อนำที (ipm) 
    - สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ-สี) ได้ 
    - มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่ำ 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi 
    - มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
    - สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ท้ังสีและขำวด ำ 
    - สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ 
    - สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซนต์ 
    - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำจ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
    - มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 
     -เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำ
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภำคม 2563 ประกำศ ณ วันท่ี 12 พฤษภำคม 2563 
        -ปรำกฏในแผนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
        -งำนบริหำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 
 
 
 
 
 

      



        
 

      

 
งานก่อสร้าง รวม 1,373,100 บาท 

  
งบลงทุน รวม 1,373,100 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,373,100 บาท 

   
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร       

    
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนสันควงค ำ หมู่ท่ี 6 ซอย 4 
เลียบแม่น้ ำปิง 

จ ำนวน 468,600 บำท 

      

      - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด
กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 215 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีรวมกัน
ไม่น้อยกว่ำ 860 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงกว้ำงข้ำงละ 0.30 เมตร หรือมี
ปริมำณดินไม่น้อยกว่ำ 25.80 ลูกบำศก์เมตร บ้ำนสันควงค ำ หมู่
ท่ี 6 ต ำบลท่ำวังพร้ำว อ ำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตำมแบบ
แปลนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 
        -ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
        -งำนแผนงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
        -แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  
 

      

    
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนสันควงค ำ หมู่ท่ี 6 ซอย 
7/1 

จ ำนวน 124,100 บำท 

      

      - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้ำนสันควงค ำ หมู่ท่ี 6 ซอย 7/1 ขนำด
กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 75 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีรวมกัน
ไม่น้อยกว่ำ 225 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงกว้ำงข้ำงละ 0.30 เมตร หรือมี
ปริมำณดินไม่น้อยกว่ำ 9 ลูกบำศก์เมตร พร้อมป้ำยบอกช่ือ
ซอย 7/1 ขนำดป้ำย 0.35x0.50x2.30 เมตร จ ำนวน 1 ป้ำย บ้ำนสัน
ควงค ำ หมู่ท่ี 6 ต ำบลท่ำวังพร้ำว อ ำเภอสันป่ำตอง จังหวัด
เชียงใหม่ ตำมแบบแปลนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว  
        -ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
        -งำนแผนงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
        -แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
 
 
 
 
 
 

      



  

    
โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์ บ้ำนต้นแหนน้อย หมู่ท่ี 7 ซอย 3 จ ำนวน 237,000 บำท 

      

      - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์ บ้ำนต้นแหน
น้อย หมู่ท่ี 7  ซอย 3 ขนำด
กว้ำง 3.50 เมตร ยำว 8.00 เมตร สูง 3.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีใช้สอย
ไม่น้อยกว่ำ 28 ตำรำงเมตร บ้ำนต้นแหนน้อย หมู่ท่ี 7 ต ำบลท่ำวัง
พร้ำว อ ำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่ รำยละเอียดตำมแบบแปลน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 
        -ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
        -งำนแผนงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
        -แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
  

      

    
โครงกำรปรับปรุงเสริมผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) บ้ำน
ท่ำวังพร้ำว หมู่ท่ี 5 ถนนหนองง-ูสันควงค ำ 

จ ำนวน 483,400 บำท 

      

      - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงเสริมผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอ
เวอร์เลย์) ขนำด
กว้ำง 6.00 เมตร ยำว 200 เมตร หนำ 0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีรวมกัน
ไม่น้อยกว่ำ 1,200 ตำรำงเมตร บ้ำนท่ำวังพร้ำว หมู่ท่ี 5 ต ำบลท่ำวัง
พร้ำว  อ ำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตำมแบบแปลนองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 
        -ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
        -งำนแผนงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
        -แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  
 

      

   
ค่ำปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง       

    
ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง จ ำนวน 60,000 บำท 

      

      - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำงของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำวที่ช ำรุดเสียหำย หรือจ ำเป็นต้อง
บ ำรุงรักษำเพื่อมิให้เกิดควำมเสียหำยหรือทรุดโทรมมำก
กว่ำเดิม เช่น อำคำรส ำนักงำน ห้องท ำงำน ห้องประชุม รั้ว ไฟฟ้ำ
สำธำรณะ ถนนและบรรดำส่ิงก่อสร้ำงอื่นๆ รวมไปถึงกิจกำรประปำท่ี
อยู่ในควำมรับผิดชอบและเป็นทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ท่ำวังพร้ำว 
        -ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
        -งำนแผนงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

      



         
แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อื่น ๆ 

      

    
โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำรรักษำต้นน้ ำล ำธำร จ ำนวน 30,000 บำท 

      

   -เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำร
รักษำต้นน้ ำล ำธำร โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำ
ประชำสัมพันธ์  ค่ำจัดสถำนท่ี ค่ำอำหำรและค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องด่ืม ค่ำตอบแทนวิทยำกร วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น  ค่ำจัดท ำส่ือ
รณรงค์ประชำสัมพันธ์ทุกรูปแบบและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ  
        - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562  
        - ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร 
        -งำนส่งเสริมกำรเกษตร 
        -แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำ 64 
        -สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโต
บนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
        -สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ควำมรู้ภูมิปัญญำจิตสำธำรณะ และพัฒนำศักยภำพคนให้
พร้อมรับกับกำรเปล่ียนแปลง 
        -สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ท้องถิ่น กำรสร้ำงควำมมั่งค่ังอย่ำง
ยั่งยืนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 

   
วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 20,000 บำท 

      

      -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตรต่ำง ๆ เช่น ปุ๋ย ยำฆ่ำแมลง ยำ
ปรำบศัตรูพืช พันธุ์พืช ฯลฯ 
        - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562  
       - ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร 
       -งำนส่งเสริมกำรเกษตร 

      



 


