
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลปากทาง

อําเภอเมืองพิจิตร   จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 9,792,395 บาท
งบกลาง รวม 9,792,395 บาท

งบกลาง รวม 9,792,395 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 209,196 บาท

   -  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนาย
จ้าง  โดยตั้งจายในอัตราร้อยละ 5ของคาจ้างผู้ประกันตน   ตั้ง
จายจากเงินรายได้  203,196  บาท  เงินอุดหนุนทั่วไป  6,000
  บาท 
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับ ที่ 4)  พ.ศ. 2558 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 9  ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
   4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1620  ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,128 บาท

  -  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานจ้าง  ใน
อัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างที่ตั้งงบประมาณทั้งป  เพื่อให้ความ
คุ้มครองแกพนักงานจ้างที่ประสบอันตราย  เจ็บป่วย  ตาย  หรือ
สูญหาย อันเนื่อง  มาจากการทํางาน ให้แกนายจ้าง (องคการ
บริหารสวนตําบลปากทาง)  ตั้งจายจากเงินรายได้   
   -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
   2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0808.2/ว 4172  ลงวันที่ 
24 ธันวาคม 2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,313,871 บาท

   -  เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้สูงอายุ  จํานวน  12
  เดือน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
   -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย หลักเกณฑการจายเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,531,200 บาท

   -  เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้พิการ  จํานวน  12
  เดือน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
   -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 16 
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วย หลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
   3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
 5776 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 120,000 บาท

   -  เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้ป่วยเอดส  จํานวน  12
  เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได้    
   -  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วย การจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548
  ข้อ 16 และ ข้อ 17

เงินสํารองจาย จํานวน 100,000 บาท

   -  เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินและจําเป็นเกี่ยวกับอุบัติภัยและ
สาธารณภัยในการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนตามความ
เหมาะสม  ซึ่งอํานาจอนุมัติให้ใช้จายเป็นอํานาจของผู้บริหาร   ตั้ง
จายจากเงินรายได้  
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย คาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
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รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 30,000 บาท

   -  เพื่อเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่
ประชาชนได้รับประโยชนโดยตรง  เชน  การทาสีตีเส้น  สัญญาณ
ไฟจราจร  สามเหลี่ยมหยุดตรวจ  ป้ายจราจร  กระจกโค้ง
จราจร  กระบองไฟ จราจร กรวยจราจร  แผงกั้นจราจร  แผง
พลาสติกใสน้ํา  เสาล้มลุกจราจร  เสื้อจราจร  ยางชะลอความเร็ว
รถ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้       
   -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 3892  ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 380,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นเงินสบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น โดยตั้งจายร้อยละ 2 ของรายได้ประจําปงบประมาณ   ตั้ง
จายจากเงินรายได้  
   -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2500 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย เงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2554 
   3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น  ที่ มท 0808.5/ว 31  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563
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เงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 100,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ  ในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามยอดจํานวนประชากร  ตั้งจายจากเงินราย
ได้   
  -  เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
   2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ เพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 
   3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.3/ว 2199  ลงวันที่ 
10 พฤศจิกายน 2552

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,549,480 บาท

งบบุคลากร รวม 7,922,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,620,720 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

  -  เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายก อบต.  จํานวน 1
 อัตราๆ ละ  20,400  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  244,800  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้    
   -  เพื่อจายเป็นเงินเดือนรองนายก อบต.  จํานวน  2
  อัตราๆ ละ  11,220  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  269,280  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้    
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

   -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก  อบต
.  จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750  บาท/เดือน  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  21,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้    
   -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก อบต
. จํานวน 2 อัตราๆ ละ 880  บาท/เดือน  จํานวน 12  เดือน  เป็น
เงิน  21,120  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้    

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

  -  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายก อบต. จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 1,750  บาท/เดือน จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  21,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้  
  -  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. จํานวน  2
  อัตราๆ ละ 880  บาท/เดือน   จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  21,120  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้    

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

   -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายก  อบต
.  จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน
จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท  ตั้งจายจากเงินราย
ได้    
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 936,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประธานสภา อบต.  จํานวน 1
 อัตราๆละ 11,220  บาท/เดือนจํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  134,640.- บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้  
  -  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรองประธานสภา อบต
.  จํานวน 1 อัตราๆ ละ 9,180  บาท/เดือนจํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  110,160  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้  
                -  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต
.  จํานวน  7  อัตราๆ ละ 7,200  บาท/เดือน  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  604,800.-  บาท  ตั้งจายจากเงิน
รายได้    
   -  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการสภา อบต.  จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 7,200  บาท/เดือนจํานวน  12  เดือน เป็น
เงิน  86,400.- บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,301,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,749,620 บาท

       -  เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําป  จํานวน  6
  อัตรา  จํานวน 12 เดือน 
   (1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1  อัตรา
(3) หัวหน้าสํานักปลัด   จํานวน  1  อัตรา 
(4) นักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน  1  อัตรา
(5) นิติกร    จํานวน  1  อัตรา
(6) นักพัฒนาชุมชน    จํานวน  1  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได้    
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

       -  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวน
ตําบล เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ
.หรือ ก.อบต. รับรอง เงินเพิ่มและเงินเพิ่มอื่นๆ ฯลฯ ตามหลัก
เกณฑและเงื่อนไขที่ ก.อบต.จังหวัดกําหนด  ตั้งจายจากเงินราย
ได้       

เงินประจําตําแหนง จํานวน 264,000 บาท

      -   เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง   เงินเพิ่มพิเศษ (พ.ต.ก
.)  เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบลและคาตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานสวนตําบลที่ได้รับเงินประจําตําแหนงตาม
กฎหมาย วาด้วย เงินเดือน   เงินประจําตําแหนง  และเงินเพิ่ม
พิเศษ (พ.ต.ก.) ตั้งจายจากเงินรายได้       

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 336,600 บาท

   -  เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจําประจําปและเงินปรับปรุงคา
จ้างลูกจ้างประจําป  จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  ตั้ง
จายจากเงินรายได้       
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,642,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้าง ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป  จํานวน  20  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  ดังนี้
   - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  6  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  1,130,000  บาท  ดังนี้  
    (1)  ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน  1  อัตรา
    (2)  ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน    จํานวน  1  อัตรา
    (3)  ผู้ชวยนักวิชาการสาธารณสุข   จํานวน  1  อัตรา
    (4)  ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน  1  อัตรา
    (5)  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ   จํานวน  1  อัตรา
    (6)  พนักงานขับรถยนต    จํานวน  1  อัตรา
   - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  14
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  1,512,000  บาท  ดังนี้  
(1) คนงาน      จํานวน  14  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได้    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 225,700 บาท

  -  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
และเงินเพิ่มตางๆ  ให้แกพนักงานจ้าง  ตั้งจายจากเงินรายได้      
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งบดําเนินงาน รวม 3,307,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 550,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 500,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบล  เชน  เงินตอบแทนคณะกรรมการ
จัดหาพัสดุ คาตอบแทน ให้แก คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างงานกอ
สร้าง  คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง  คาตอบแทนการ
สํารวจข้อมูลและการบันทึกข้อมูล จปฐ.  คาตอบแทนของอาสา
สมัครบริบาล  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได้ 
   -   เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่น เป็นกรณี พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   4) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาด้วย การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 859 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 
   6) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.  ดวนที่สุด  ที่ มท
  0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 
   7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

   -  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก ข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา ผู้มีสิทธิตามระเบียบกําหนด  ตั้ง
จายจากเงินรายได้ 
   -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559 
   3) หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 
   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

   -  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้บริหารท้อง
ถิ่นตามระเบียบกําหนด  ตั้งจายจากเงินรายได้ 
   -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559 
   3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 
   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559
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ค่าใช้สอย รวม 1,002,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-  โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให้บริการ
ของ อบต.ปากทาง

จํานวน 18,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอการให้บริการของ อบต.ปากทาง  โดย
จายเป็นคาจ้างเหมาบริการจัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดม
ศึกษาจากภายในหรือภายนอกเป็นหนวยงานดําเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีตอการให้บริการของ
องคการบริหารสวนตําบลปากทาง  เก็บรวบรวมข้อมูล  บันทึก
ข้อมูล  ประมวลผลและวิเคราะหข้อมูล  สรุปผลการวิเคราะหและ
จัดทํารูปเลมรายงานผลสํารวจ  สงมอบรายงานผลการสํารวจฉบับ
สมบูรณ  ตั้งจายจากเงินรายได้  
    -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   2)  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 68  ลําดับ
ที่ 9 
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 444,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างทําของ  คาจ้างเหมาจดทะเบียนและเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลเว็ปไซด  คาจ้างเหมาฉีดพนสารเคมี  คาบริการกําจัด
ปลวก  คาตักสิ่งปฏิกูล  คาจ้างติดตั้งและซอมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ  คาจ้างตัดหญ้าริมทาง  คาจ้างกําจัดวัชพืช  คาจ้าง
เหมาพนักงานจ้างรายเดือน  คาออกแบบแปลน  รวมทั้ง  เงินคา
ธรรมเนียมศาล (คาขึ้นศาล) และคาใช้จายอื่นในการดําเนินคดีให้
กับหนวยงาน  คาโฆษณาและเผยแพรทางสื่อตางๆ  และคาจ้าง
เหมาบริการตางๆ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได้  440,196
.-  บาท  เงินอุดหนุนทั่วไป  3,804.-  บาท  
   -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 
   3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 
   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564

วันที่พิมพ : 19/10/2565  11:43:07 หน้า : 13/76



รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

            -  คารับรอง      ตั้งจายไว้             5,000  บาท 
       -  เพื่อจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหาร  สําหรับกรณีหนวยงานอื่นหรือบุคคล ภายนอกเข้าดูงาน
หรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยม
หรือตรวจราชการ  การแถลงขาวขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น การมอบเงิน  หรือสิ่งของบริจาคให้องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  ตั้งจายจากเงินรายได้      
   -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  ลงวัน
ที่ 5 กุมภาพันธ 2563 
   3) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัด
จ้างฯ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
  -  คาเลี้ยงรับรอง     ตั้งจายไว้            10,000  บาท
      - เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย  เชน  คาอาหาร  เครื่องดื่มตางๆ ของใช้ในการเลี้ยง
รับรองและคาบริการอื่น ๆ  ซึ่งจําเป็นต้องจายหรือเกี่ยวกับการ
เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ  ทั้งนี้  ให้รวมถึงผู้เข้ารวมประชุม
อื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้ารวมประชุม ตั้งจายจากเงิน
รายได้
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  ลงวัน
ที่  5  กุมภาพันธ  2563 
   3) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัด
จ้างฯ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-  คาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธี  จัดพิธีทางศาสนา  และประเพณี
ตางๆ

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ  คาจ้างเหมา  และคาใช้จายที่จําเป็น
อื่นๆ ที่ใช้ในการจัดงานรัฐพิธี  จัดพิธีทางศาสนา และประเพณี
ตางๆ  วันสําคัญของทางราชการ วันสําคัญทางศาสนา  เชน  วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา  วันวิสาขบูชา  วันเข้าพรรษา ตั้งจายจาก
เงินรายได้ 
   -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันและการสงนักกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   3) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัด
จ้างฯ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
   4) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้า 63  ลําดับที่ 1

-  คาใช้จายในการจัดทําโครงการพัฒนาการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายการจัดทําโครงการพัฒนาการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล  การจัดทําแผนพับ  เอกสารสรุป
ผลการดําเนินงานประจําป  การจัดทําปฏิทินรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําป  การจัดทําป้ายปดประกาศข้อมูลขาวสาร
ประจําหมูบ้าน  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้งจายจากเงินราย
ได้
    -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 67  ลําดับ
ที่ 6
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-  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม   สัมมนา  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้
จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ  ไปอบรมสัมมนาของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวน
ตําบล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  หรือบุคคล  คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  ตั้งจายจาก
เงินรายได้   
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย  คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่  28 พฤษภาคม 2564

-  คาใช้จายในการทําประกันภัยรถ จํานวน 125,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําประกันภัยรถยนต  รถจักรยานยนตของ
องคการบริหารสวนตําบลปากทาง  ตั้งจายจากเงินรายได้  
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-  คาใช้จายในการศึกษาดูงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศและตาง
ประเทศของผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน กลุม
อาชีพ เชน คาใช้จายในการเปด-ปด การฝึกอบรม คา
วัสดุ อุปกรณ เครื่องเขียน คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่อง
ดื่ม คาเชาที่พัก คาสมนาคุณ  วิทยากร  คาพาหนะ  และคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
    -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
   3) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 67  ลําดับ
ที่ 5

-  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สําหรับผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม  จริยธรรม  สําหรับผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน
สวนตําบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  เชน  คาวิทยากร  คาวัสดุ
อุปกรณ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้งจายจากเงินรายได้ 
   -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 (3) 
   2)  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 66  ลําดับ
ที่ 3
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ  หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งาน
ปกติ           
ตั้งจายจากเงินรายได้
   -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่  28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 575,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  เชน เก้าอี้พลาสติก กระดาษ  แฟ้ม แบบพิมพ
ตางๆ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้ 
   -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่  28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

   -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  เชน หลอดไฟฟ้า  โคมไฟฟ้า  บัลลาสต  สาย
ไฟฟ้า ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้
  -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  เชน  แก้วน้ํา  จานรอง  ฝาปดแก้วน้ํา  ผ้าคลุม
เก้าอี้  ผ้าคลุมโตะ  แปรงขัดห้องน้ํา  ไม้กวาด  ผงซัก
ฟอก  สบู  น้ํายาล้างห้องน้ํา  น้ํายาถูพื้น  น้ํายาดันฝุ่น  ถุงใส
ขยะ  พรมเช็ดเท้า ฯลฯ เพื่อใช้ในสํานักงาน  ตั้งจายจากเงินราย
ได้
  -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่  28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  เชน  ไม้  น้ํามันทาไม้  สีทินเนอร  แปรงทาสี  ปูน
ซีเมนต  ทราย  อิฐ  กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู  ค้อน  คีม  และ
อื่นๆ ตามความจําเป็น  ตั้งจายจากเงินรายได้
  -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่  28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

   -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลา           อันสั้น  เชน  แบตเตอรรี่    ยาง
นอก  ยางใน  หัวเทียน  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้  
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่  28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เชน  น้ํามันดีเซล  น้ํามัน
เบนซิน   น้ํามันหลอลื่น  ฯลฯ  เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ  (สําหรับยานพาหนะและเครื่องใช้ตางๆ ประจําสํานัก
งาน) หรือสนับสนุนหนวยงานอื่นที่ดําเนินการในพื้นที่  ตั้งจายจาก
เงินรายได้
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

   -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  เชน  ปุย  สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว   พันธุพืช  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้
  -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นเชน  ชุดกีฬา  ชุด อปพร. ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ 
  -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  เชน  ลูกฟุตบอล  ลูกวอลเลยบอล  ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได้ 
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่  28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  เชน  FLASH DRIVE  แผนจัดเก็บข้อมูล  หมึกเครื่อง
ปริ๊นเตอร  โปรแกรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ  ตั้งจายจาก
เงินรายได้ 
  -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่  28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  เชน  สายดับเพลิง  ถังดับเพลิง ฯลฯ  ตั้งจาย
จากเงินรายได้ 
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  เชน  คาวารสาร  สิ่งพิมพ  มิเตอรน้ํา  มิเตอร
ไฟ  ตะแกรง  และอื่นๆ ตามความจําเป็น  ตั้งจายจากเงินรายได้ 
  -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่  28 พฤษภาคม 2564 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,180,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,000,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลและในสวนที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล  รวม
ทั้งเดือนกันยายน  2565  ตั้งจายจากเงินรายได้  350,000
.-  บาท  และเพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า
ตําบลปากทาง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  650,000.-  บาท
   -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 1627  ลงวัน
ที่  22 มีนาคม 2564
   3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่  28 พฤษภาคม 2564
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 60,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลและในสวนที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบล  รวมทั้งเดือนกันยายน 2565  ตั้งจายจากเงินรายได้  
   -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564
   3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาบริการโทรศัพท จํานวน 110,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท  คาบริการระบบเชื่อม
ตอ  Internet  สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล  รวมถึง
คาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาว  และคาใช้จายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ  รวมทั้งเดือนกันยายน  2565  และสถานี
สูบน้ําด้วยไฟฟ้าตําบลปากทาง  ตั้งจายจากเงินรายได้ 
  -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564
   3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาฝากสงไปรษณีย คา
บริการไปรษณียตอบรับ  คาดวงตราไปรษณีย  คาบริการโทร
คมนาคม ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้
   -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564
   3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน รวม 312,840 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 312,840 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

-  โตะประชุม จํานวน 42,840 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะประชุม  โดยแยกเป็น
   -  โตะครึ่งวงกลม ขนาดกว้าง 120 x 60 x 75
 เซนติเมตร จํานวน 4 ตัวๆ ละ 2,070 บาท เป็นเงิน 8,280 บาท
   -  โตะ  ขนาด 120 x 60 x 75 เซนติเมตร จํานวน 2
 ตัวๆ ละ 2,600 บาท  เป็นเงิน 5,200 บาท
   -  โตะ  ขนาด 150 x 60 x 75 เซนติเมตร จํานวน 8
 ตัวๆ ละ 3,670 บาท เป็นเงิน 29,360 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
   -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย  การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
   2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 1095  ลง
วันที่  28 พฤษภาคม 2564
   3) เป็นครุภัณฑทีไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
หรือครุภัณฑที่ตั้งงบประมาณราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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-  เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน  10  เครื่อง 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน 
(8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง
ใช้ความสามารถในการ ประมวลผลสูง (Turbo Boost 
หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม
น้อย กวา 4 GHz 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไมน้อยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB 
- มีDVD-RW หรือดีกวา 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
   -  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564
  3) เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม  2564
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

   -  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ  เชน  เครื่องคอมพิวเตอร   เครื่องถายเอกสาร  เครื่อง
ปรับอากาศ  รถจักรยานยนต  รถยนตสวนกลาง  รถบรรทุก
น้ํา รถบรรทุกขยะ ฯลฯ  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตั้ง
จายจากเงินรายได้
  -  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่  28 พฤษภาคม 2564

งบเงินอุดหนุน รวม 7,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 7,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

-  อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของสถานที่กลาง                   ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตอําเภอเมืองพิจิตร

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานของสถานที่กลางศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตอําเภอเมือง
พิจิตร  ให้กับองคการบริหารสวนตําบลไผขวาง  ตั้งจายจากเงิน
รายได้  
   -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย คาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชน ตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย เงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563 
   3) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 125  ลําดับ
ที่ 12
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,695,800 บาท
งบบุคลากร รวม 2,134,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,134,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,628,340 บาท

       - เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําป  จํานวน  4
  อัตรา  จํานวน 12 เดือน 
  - ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)  จํานวน  1  อัตรา
  - นักวิชาการเงินและบัญชี    จํานวน  1  อัตรา
  - นักวิชาการพัสดุ    จํานวน  1  อัตรา
  - นักวิชาการจัดเก็บรายได้    จํานวน  1  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

      -   เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง   และเงินเพิ่มตางๆ ของ
พนักงานสวนตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได้       

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 439,560 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้างให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป  จํานวน  3  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  ดังนี้
   - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  331,560  บาท  ดังนี้  
      (1) ผู้ชวยนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน  1  อัตรา
      (2) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน  1  อัตรา
   - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  1
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  108,000  บาท  ดังนี้  
                           (1) คนงาน               จํานวน  1  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได้    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,300 บาท

  -  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
และเงินเพิ่มตางๆ ให้แกพนักงานจ้าง  ตั้งจายจากเงินรายได้      
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งบดําเนินงาน รวม 561,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 331,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 170,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ฯลฯ  ตั้งจายจาก
เงินรายได้

คาเชาบ้าน จํานวน 111,600 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิ
เบิกเงินคาเชาบ้านได้ ตั้งจายจากเงินรายได้
    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย คาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 4)  พ
.ศ. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 5862  ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

   -  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา   ตั้งจายจากเงินรายได้  
   -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559
   3) หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559
   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559
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ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตามอํานาจหน้าที่องคการบริหาร
สวนตําบลที่ไมใชการประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมครุภัณฑหรือสิง
กอสร้าง  เชน  คาจ้างถายเอกสาร  คาธรรมเนียมตางๆ  คาจ้าง
โฆษณาเผยแพร  คาจ้างเหมาพนักงานจ้างรายเดือน  เพื่อชวย
เหลือการปฏิบัติงานในกองคลัง  เชน  งานจัดเก็บภาษี  งานแผนที่
ภาษี  งานการเงิน  งานบัญชี  และคาจ้างเหมาบริการตางๆ ฯลฯ
  ตั้งจายจากเงินรายได้
   -  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่  10 กรกฎาคม 2563
   3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่  22 มีนาคม 2564
   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่  28 พฤษภาคม 2564
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม   สัมมนา  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้
จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ  ไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล   พนักงานจ้าง  นายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกฯ  เลขานุการนายกฯ  สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล หรือผู้ชวยปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได้
   -  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่  28 พฤษภาคม 2564

- โครงการประชาสัมพันธการชําระภาษีและรับชําระภาษี  ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 
 และภาษีป้าย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการประชาสัมพันธการ
ชําระภาษีและรับชําระภาษี  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  และภาษี
ป้าย  เชน  ให้ความรู้แกเจ้าหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล
ปากทาง  การจัดรถประชาสัมพันธเคลื่อนที่  ป้ายประชา
สัมพันธ  และการแจกแผนพับ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้ง
จายจากเงินรายได้ 
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
   2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 122  ลําดับ
ที่ 2
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ  หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งาน
ปกติ  
  - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่  28 พฤษภาคม 2564
ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  เชน เก้าอี้พลาสติก กระดาษ  แฟ้ม แบบพิมพ
ตางๆ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้  
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่  28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  เชน  FLASH DRIVE  แผนจัดเก็บข้อมูล  หมึกเครื่อง
ปริ๊นเตอร  โปรแกรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ  ตั้งจายจาก
เงินรายได้ 
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย  การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่  28 พฤษภาคม 2564 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 375,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

       เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําป  จํานวน  1
  อัตรา  จํานวน 12 เดือน 
  - นักวิชาการตรวจสอบภายใน   จํานวน  1  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม   สัมมนา  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้
จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ  ไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล   พนักงานจ้าง  นายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกฯ  เลขานุการนายกฯ  สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล หรือผู้ชวยปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได้
   - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง  (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2561
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 611,300 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-  คาใช้จายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย  ทั้งกอนเกิดภัย  ขณะเกิดภัยและ
หลังเกิดภัย  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้งจายจากเงินรายได้  
  - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่  28 พฤษภาคม 2564 

-  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ตามโครงการฝึกอบรม  เชน  คา
วิทยากร  คาชุดแตงกาย  คาอาหาร  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้งจายจากเงินรายได้  
  -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
   2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 53  ลําดับ
ที่ 1
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-  โครงการสนับสนุนการดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปใหม

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ  ตามโครงการสนับสนุนการดําเนิน
งานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 61  ลําดับ
ที่ 12

-  โครงการสนับสนุนการดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ  ตามโครงการสนับสนุนการดําเนิน
งานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 61  ลําดับ
ที่ 12

วันที่พิมพ : 19/10/2565  11:43:07 หน้า : 37/76



งบลงทุน รวม 481,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 481,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

-  ตู้ยามสําเร็จรูป จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้ยามสําเร็จรูป  ขนาด  150 x 150 x 210
  เซนติเมตร  จํานวน  1  ชุด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่  28 พฤษภาคม 2564
  3) แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570  เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1/2565  หน้า 9  ลําดับที่ 1
   4) เป็นครุภัณฑทีไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
หรือครุภัณฑที่ตั้งงบประมาณราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

-  โครงการติดตั้งกล้องวงจรปด (CCTV) ภายในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลปากทาง

จํานวน 455,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกล้องวงจรปดชนิดเครือขาย  แบบมุมมองคง
ที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณติดตั้ง   รายละเอียด
คุณลักษณะพื้นฐาน  ประกอบด้วย
   -  กล้องโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย  แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร  สําหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป  
   -  อุปกรณบันทึกภาพผานเครือ
ขาย (Network Video Recorder)  แบบ 16 ชอง  จํานวน 1
  เครื่อง 
   -  อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ  PoE  (PoE L2 Switch)  
ขนาด 16 ชอง  จํานวน 2 เครื่อง
   -  เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด  1Kva BU1000E  จํานวน  1
  เครื่อง
   -  ตู้เร็คติดผนัง  ขนาดความสูง 6U  ลึก 50 เซนติเมตร พร้อม
พัดลม  จํานวน  1  ตู้
   -  สายสัญญาณ  Ethernet  CAT5  ชนิดภายนอก
อาคาร  จํานวน  1200  เมตร
ตั้งจายเงินอุดหนุนทั่วไป  
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่  28 พฤษภาคม 2564
  3) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 54  ลําดับที่ 2
  4) เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,799,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,282,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,282,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,000,300 บาท

       เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําป  จํานวน  3
  อัตรา  จํานวน 12 เดือน 
   (1)  ผู้อํานวยการกองการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา
(2)  นักวิชาการศึกษา   จํานวน  1  อัตรา
(3)  ครู     จํานวน  1  อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได้  748,900  บาท  เงินอุดหนุนทั่ว
ไป  251,400  บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

      -   เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง   และเงินเพิ่มตางๆ ของ
พนักงานสวนตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได้       

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  2
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  216,000  บาท  ดังนี้  
    (1) ผู้ดูแลเด็กเล็ก   จํานวน  2  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได้  108,000.-  บาท  เงินอุดหนุนทั่ว
ไป  108,000.-  บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
และเงินเพิ่มตางๆ ให้แกพนักงานจ้าง  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  12,000  บาท  เงินอุดหนุนทั่วไป  12,000  บาท
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งบดําเนินงาน รวม 517,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 126,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ฯลฯ  ตั้งจายจาก
เงินรายได้

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิ
เบิกเงินคาเชาบ้านได้ ตั้งจายจากเงินรายได้
    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย คาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ
. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 5862  ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

   -  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกําหนด  ตั้งจาย
จากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 311,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตามอํานาจหน้าที่องคการบริหาร
สวนตําบลที่ไมใชการประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมครุภัณฑหรือสิง
กอสร้าง  เชน  คาจ้างถายเอกสาร  คาธรรมเนียมตางๆ  คาจ้าง
โฆษณาเผยแพร  คาจ้างเหมาพนักงานจ้างรายเดือน  เพื่อชวย
เหลือการปฏิบัติงานในกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  และคาจ้างเหมาบริการตางๆ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงิน
รายได้

วันที่พิมพ : 19/10/2565  11:43:07 หน้า : 41/76



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม   สัมมนา  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้
จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ  ไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล   พนักงานจ้าง  หรือผู้ชวยปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได้ 
   -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วย คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
   2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564

-  คาพาหนะ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพาหนะรับนักเรียนไปสถานพยาบาล  ตั้งจายจาก
เงินรายได้  
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ  หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งาน
ปกติ           
ตั้งจายจากเงินรายได้
   -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  เชน เก้าอี้พลาสติก กระดาษ  แฟ้ม แบบพิมพ
ตางๆ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้  
   -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่  28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  เชน  แก้วน้ํา  จานรอง  ฝาปดแก้วน้ํา  ผ้าคลุม
เก้าอี้  ผ้าคลุมโตะ  แปรงขัดห้องน้ํา  ไม้กวาด  ผงซัก
ฟอก  สบู  น้ํายาล้างห้องน้ํา  น้ํายาถูพื้น  น้ํายาดันฝุ่น  ถุงใส
ขยะ  พรมเช็ดเท้า ฯลฯ เพื่อใช้ในสํานักงาน  ตั้งจายจากเงินราย
ได้
   -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่  28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  เชน  FLASH DRIVE  แผนจัดเก็บข้อมูล  หมึกเครื่อง
ปริ๊นเตอร  โปรแกรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ  ตั้งจายจาก
เงินรายได้ 
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่  28 พฤษภาคม 2564 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,751,485 บาท
งบดําเนินงาน รวม 981,485 บาท

ค่าใช้สอย รวม 424,420 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตามอํานาจหน้าที่องคการบริหาร
สวนตําบลที่ไมใชการประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมครุภัณฑหรือสิง
กอสร้าง  เชน  คาจ้างเหมาติดตั้งมุ้งลวดหน้าตางและชองลม  คา
จ้างเหมาติดตั้งเบาะฟองน้ําหุ้มเสาภายในห้องเรียน  คาจ้างถาย
เอกสาร  คาธรรมเนียมตางๆ  คาจ้างโฆษณาเผยแพร  คาจ้าง
เหมา และคาจ้างเหมาบริการตางๆ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้ 
   -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044  ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 
   3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 
   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-  คาใช้จายโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติให้กับนัก
เรียน  เด็ก  เยาวชน  เชน  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาจ้างเหมา
เครื่องขยายเสียง   คาวัสดุอุปกรณ  วัสดุทางการศึกษา  คาจัด
สถานที่  คาของรางวัล  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้งจายจาก
เงินรายได้ 
   -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการ
แขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 2873 ลงวันที่  20 ธันวาคม 2560
   4) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 71  ลําดับ
ที่ 8
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-  โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 354,420 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับให้
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลปาก
ทาง  จํานวน  46  คนๆ ละ 21 บาท  จํานวน  245  วัน  เป็น
เงิน  236,670  บาท      -  เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กรายหัว  เชน  สื่อการเรียนการ
สอน  วัสดุ  อุปกรณและที่จําเป็นอื่นๆ  เกี่ยวกับการศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อัตราคนละ  1,700  บาท/ป   (อายุ 2 – 5
 ป)  จํานวน  46  คน  เป็นเงิน  78,200  บาท        
-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (3 – 5 ป)  ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลปากทาง  จํานวน  35  คน  เป็น
เงิน    39,550  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จาย  ดังนี้
1. คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200  บาท/ป  เป็นเงิน  7,000
  บาท
2. คาอุปกรณการเรียน  อัตราคนละ  200 บาท/ป  เป็น
เงิน   7,000  บาท
3. คาเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ  300 บาท/ป  เป็น
เงิน   10,500  บาท
4. คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป เป็น
เงิน   15,050  บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
   - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย รายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2786 ลงวันที่   
8 พฤษภาคม 2562
   3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
   4) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 69  ลําดับ
ที่ 2
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ค่าวัสดุ รวม 231,865 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 231,865 บาท

คาอาหารเสริม (นม)            ตั้งจายไว้          231,865  บาท
   -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลปาก
ทาง  จํานวน  46  คนๆ ละ 7.37 
บาท  จํานวน 260 วัน  เป็นเงิน   88,150  บาท
-  โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ จํานวน  45  คนๆ ละ 7.37
 บาท  จํานวน  260  วัน             
เป็นเงิน  86,229  บาท  
-  โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ จํานวน  30  คนๆ ละ 7.37
 บาท จํานวน  260  วัน             
เป็นเงิน  57,486  บาท  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย รายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2786  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
   3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
   5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
   6) แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 69  ลําดับ
ที่ 1
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 325,200 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลปากทาง   ตั้งจายจากเงินรายได้
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวัน
ที่  22 มีนาคม 2564
   3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่  28 พฤษภาคม 2564

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 12,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลปากทาง
ตั้งจายจากเงินรายได้
  -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวัน
ที่  22 มีนาคม 2564
   3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่  28 พฤษภาคม 2564
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 13,200 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ตสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลปากทาง  ตั้งจายจากเงิน
รายได้
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่  22 มีนาคม 2564
   3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่  28 พฤษภาคม 2564

งบเงินอุดหนุน รวม 770,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 770,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 360,000 บาท

   -  เพื่อจายให้กับโรงเรียนวัดราชช้างขวัญและโรงเรียนวัดยาง
คอยเกลือตามโครงการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ   ตั้งจายจากเงิน
รายได้ 
  -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย เงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 72  ลําดับ
ที่ 11

อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬากลุมโรงเรียนป่ามะคาบปากทาง จํานวน 35,000 บาท

   -  เพื่อจายให้กับโรงเรียนวัดราชช้างขวัญใช้ในการแขงขันกีฬา
กลุมโรงเรียนป่ามะคาบปากทาง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย เงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 71  ลําดับที่ 9
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อุดหนุนสงเสริมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จํานวน 60,000 บาท

   -  เพื่อจายให้กับโรงเรียนวัดราชช้างขวัญและโรงเรียนวัดยาง
คอยเกลือ  ตามโครงการสงเสริมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย เงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 71 ลําดับที่ 10

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 315,000 บาท

   -  เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน  โดยแยกเป็น
                     1.  โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ จํานวน  45
  คนๆ ละ 21 บาท/วัน  จํานวน 200 วัน เป็นเงิน  189,000
  บาท
                     2.  โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ จํานวน  30
  คนๆ ละ 21 บาท/วัน  จํานวน 200 วัน เป็นเงิน  126,000
  บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย เงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย รายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2786  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
   4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
   5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
   6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
   7) แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 72  ลําดับ
ที่ 12
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 415,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 415,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 415,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-  คาใช้จายการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข  จํานวน  9  หมูบ้านๆ ละ 20,000
  บาท  เงินอุดหนุนทั่วไป 
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย เงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563
  3) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 57  ลําดับที่ 9

-  คาใช้จายโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู
สังคมผู้สูงอายุ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสูสังคมผู้สูงอายุ  เชน คาวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
  2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 56  ลําดับที่ 8
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-  คาใช้จายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรณรงค  ควบคุม  ป้องกันโรคไข้
เลือดออก  เชน  คาจัดซื้อน้ํายาเคมี  น้ํามันเชื้อเพลิงตางๆ   คา
จ้างแรงงานฉีดพนสารเคมี  ป้ายประชาสัมพันธ   โปสเตอร   แผน
พับ   และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่  22 มีนาคม 2564
   3) แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 55  ลําดับ
ที่ 2  

-  คาใช้จายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดตออื่นๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรณรงค ควบคุม ป้องกันโรคติดตอ
อื่นๆ  เชน  คาจัดซื้ออุปกรณ  คาจ้างเหมาแรงงาน  คาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ  โปสเตอร  แผนพับ  และคาใช้จายที่จําเป็นอื่น ๆ
  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) หนังสือสั่งการ  ดวนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว 2120 ลงวัน
ที่  9 เมษายน 2563
   3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 
8 พฤษภาคม 2563
   4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 1433  ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
   5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 2787 ลงวันที่  15 พฤษภาคม 2563
   6) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 55  ลําดับ
ที่ 4
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-  คาใช้จายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ตามโครงการ
สัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย  ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนาวี  เชน  คาจัดซื้อวัคซีน  คาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว
และขึ้นทะเบียน  วัสดุอุปกรณ  คาจ้างฉีดวัคซีน  และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย คาใช้จายในการจัด
สวัสดิการสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
 0808.5/ว 1042  ลงวันที่ 
10 เมษายน 2561
   4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561   
   5) แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 56  ลําดับ
ที่ 5 

-  คาใช้จายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรณรงค  ป้องกันและแก้ไขการแพร
ระบาดของโรคเอดส  ในรูปแบบตางๆ  เชน  การจัดฝึก
อบรม การทําป้ายประชาสัมพันธ  โปสเตอร แผนพับ วัสดุและ
อุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป 
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
  2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 55  ลําดับที่ 1
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-  โครงการพัฒนาศักยภาพใสใจสุขภาพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ยาก
ไร้

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพใสใจสุขภาพผู้สูง
อายุ  ผู้พิการและผู้ยากไร้ เชน คาวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
  2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 56  ลําดับที่ 7

-  โครงการรณรงคลดการใช้ถุงพลาสติกและสงเสริมการใช้ถุงผ้า จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการลดการใช้ถุง
พลาสติกและสงเสริมการใช้ถุงผ้า  เชน  คาใช้จายในการฝึก
อบรม  คาป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายรณรงค  และคาใช้จายอื่นๆ ที่
จําเป็น  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
  2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 48  ลําดับที่ 3
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท

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

-  คาใช้จายในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยาก
จน   เชน  จ้างนักเรียน / นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียน  และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
   -  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่  28 พฤษภาคม 2564

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 350,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 350,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 350,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

-  คาใช้จายในการวางทอขยายเขตประปาสวนภูมิภาค  สายเข้า
ศาลากลางบ้าน  หมูที่ 9

จํานวน 19,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการวางทอขยายเขตประปาสวนภูมิภาค สาย
เข้าศาลากลางบ้าน  หมูที่ 9  ตามแบบการประปาสวนภูมิภาค
สาขาพิจิตร  ตั้งจายจากเงินรายได้  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2566 – 2570  เพิ่มเติม                ครั้ง
ที่ 1/2565  หน้า 3  ลําดับที่ 1)
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-  คาใช้จายในการวางทอขยายเขตประปาสวนภูมิภาค สายบ้าน นาง
สวิง  อ่ําโพธิ์ - บ้าน นางบัวหลวง  บาดดิษฐ  หมูที่  9

จํานวน 331,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการวางทอขยายเขตประปาสวนภูมิภาค สาย
บ้าน นางสวิง  อ่ําโพธิ์ - บ้าน  นางบัวหลวง  บาดดิษฐ  หมู
ที่ 9  ตามแบบการประปาสวนภูมิภาคสาขาพิจิตร  ตั้งจายจากเงิน
รายได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่  1/2565  หน้า 3 ลําดับที่ 2)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-  คาใช้จายในการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตตําบลปาก
ทางเพื่อนําไปกําจัด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

-  โครงการรณรงคและสงเสริมการคัดแยกขยะ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการรณรงคและ
สงเสริมการคัดแยกขยะ  เชน  คาใช้จายในการฝึกอบรม  คาป้าย
ประชาสัมพันธ  ป้ายรณรงค  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้ง
จายจากเงินรายได้
  -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
  2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 48  ลําดับที่ 4
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 190,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-  คาใช้จายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรณรงค  ป้องกันการแพรระบาดของ
ยาเสพติด  เชน  การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ  โปสเตอร  แผน
พับ  การจัดฝึกอบรม  การจัดซื้ออุปกรณตรวจหาสารเสพติด  การ
จัดแขงขันกีฬา  คาใช้จายสําหรับสงเสริมการบําบัด  ฟนฟูผู้ติด/ผู้
เสพยาเสพติด  โครงการการศึกษาเพื่อตอต้านยาเสพติดในเด็กนัก
เรียน  (D.A.R.E. ประเทศไทย)  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 60  ลําดับ
ที่ 6

-  โครงการครอบครัวสัมพันธ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการจัดฝึกอบรม  เชน  คา
วิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
  -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
  2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 61  ลําดับ
ที่ 11
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-  โครงการจัดประชุมประชาคมตางๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดเวทีประชาคมหมูบ้านและ
ตําบล  การมีสวนรวมของประชาชน  เชน  คาวัสดุอุปกรณ  คาจัด
สถานที่  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป 
  -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
   2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 60  ลําดับ
ที่ 9

-  โครงการจุดสาธิตศูนยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตําบลปาก
ทาง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจุดสาธิตศูนยเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนตําบลปากทาง  เชน  คาพันธุพืช พันธุ
ปลา  ปุย  วัสดุอุปกรณ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 
  -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 59  ลําดับ
ที่ 1
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-  โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนและผล
ประโยชนสวนรวม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการจัดฝึกอบรม  เชน  คา
วิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
ตั้งจายจากเงินรายได้ 
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
  2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1/2565  หน้า 6  ลําดับที่ 1

-  โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการจัดฝึกอบรม  เชน  คา
วิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
  2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 60  ลําดับที่ 5

-  โครงการสงเสริมอาชีพ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการจัดฝึกอบรม  เชน  คา
วิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
  2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 59  ลําดับที่ 2
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-  โครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการจัดฝึกอบรม  เชน  คา
วิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
  -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
  2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 59  ลําดับที่ 3

-  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนในตําบลปาก
ทาง 
(กิจกรรมโตไปไมโกง)

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการจัดฝึกอบรม  เชน  คา
วิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
ตั้งจายจากเงินรายได้ 
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
  2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 62  ลําดับ
ที่ 14
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-  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนในตําบลปาก
ทาง 
(กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจุดสาธิตศูนยเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนตําบลปากทาง  เชน  คาพันธุพืช พันธุ
ปลา  ปุย  วัสดุอุปกรณ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 
  -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 59  ลําดับ
ที่ 1

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 115,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต  สรงน้ําพระ  รดน้ําดําหัวผู้สูง
อายุ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานประเพณีสงกรานต  สรงน้ํา
พระ  รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ  เชน  คาอาหารและเครื่องดื่ม ของ
ชํารวยให้ผู้สูงอายุ วัสดุอุปกรณ  เตรียมสถานที่  และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้งจายจากเงิน                 รายได้ 
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 63  ลําดับ
ที่ 2
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-  โครงการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพอเพชร  วัด
ทาหลวง   
พระอารามหลวงและงานกาชาดพิจิตร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการ
หลวงพอเพชร  วัดทาหลวง  พระอารามหลวงและงานกาชาด
พิจิตร ตั้งจายจากเงินรายได้  10,000.-  บาท เงินรับฝาก – 
โครงการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัวฯ  340,000.-  บาท 
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 63  ลําดับ
ที่ 4

-  โครงการสงเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตําบลปากทาง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดอบรมโครงการสงเสริมความเข้ม
แข็งสภาเด็กและเยาวชนตําบลปากทาง  เชน  จัดฝึกอบรม  จัด
ประชุม  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป 
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
  2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 70  ลําดับที่ 6

-  โครงการสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมไทย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดอบรมโครงการสงเสริมและ
อนุรักษวัฒนธรรมไทย  ให้กับเด็กและเยาวชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลปากทาง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
  2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 64  ลําดับที่ 5
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ (รอบคัดเลือก
ภาค 5)  ครั้งที่ 38 “พิจิตรเกมส”

จํานวน 20,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน
แหงชาติ (รอบคัดเลือกภาค 5)  ครั้งที่ 38 “พิจิตรเกมส”  ให้กับ
สํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดพิจิตร  ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย เงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563
   2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1/2565  หน้า 8  ลําดับที่ 1

อุดหนุนโครงการพัฒนาด้านการทองเที่ยวและบริการ  กิจกรรม  งาน
ประเพณีแขงขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว

จํานวน 10,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน
แหงชาติ (รอบคัดเลือกภาค 5)  ครั้งที่ 38 “พิจิตรเกมส”  ให้กับ
สํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดพิจิตร  ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย เงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563
   2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1/2565  หน้า 8  ลําดับที่ 1
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,796,520 บาท

งบบุคลากร รวม 1,130,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,130,220 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 475,860 บาท

       -  เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําป  จํานวน  1
  อัตรา  จํานวน 12 เดือน 
   (1) ผู้อํานวยการกองชาง   จํานวน  1  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได้    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

      -   เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง   และเงินเพิ่มตางๆ ของ
พนักงานสวนตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได้     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 566,640 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้างให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  4  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  ดังนี้
   - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  3  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  458,640  บาท  ดังนี้  
    (1)  ผู้ชวยนายชางโยธา    จํานวน  1  อัตรา
    (2)  ผู้ชวยนายชางสํารวจ    จํานวน  1  อัตรา
    (3)  ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน  1  อัตรา
   - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  1
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  108,000  บาท  ดังนี้  
(1) คนงาน      จํานวน  1  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได้  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 45,720 บาท

  -  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
และเงินเพิ่มตางๆ ให้แกพนักงานจ้าง  ตั้งจายจากเงินรายได้      
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งบดําเนินงาน รวม 556,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวน
ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําป)  ให้แกพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง อบต. ปากทาง  คาตอบแทนคณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานซื้อหรืองานจ้างกอสร้าง  คาตอบ
แทนผู้ควบคุมงานกอสร้าง  คาตอบแทนคณะกรรมการกําหนด
ราคากลางงานกอสร้าง  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้ 

คาเชาบ้าน จํานวน 70,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิ
เบิกเงินคาเชาบ้านได้  ตั้งจายจากเงินรายได้  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา  ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 256,400 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-  คาออกแบบ  คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน  นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาออกแบบ  คาควบคุมงานที่จายให้กับ
เอกชน  นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งงานกอ
สร้าง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
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- รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 106,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างทําของ  คาจ้างติดตั้งและซอมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ  คาจ้างตัดหญ้าริมทาง  คาจ้างกําจัดวัชพืช  คาจ้าง
เหมาพนักงานจ้างรายเดือน  เพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานในกอง
ชาง คาออกแบบแปลน  คาใช้จายในการตรวจสอบแนวเขต
ที่ดิน  และคาจ้างเหมาบริการตางๆ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม   สัมมนา  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้
จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ  ไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล   พนักงานจ้าง  หรือผู้ชวยปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

   -  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ  หรือชํารุดเสียหายจากการใช้
งานปกติ           
ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  เชน เก้าอี้พลาสติก กระดาษ  แฟ้ม แบบพิมพ
ตางๆ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้  
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  เชน  ไม้  น้ํามันทาไม้  สีทินเนอร  แปรงทาสี  ปูน
ซีเมนต  ทราย  อิฐ  กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู  ค้อน  คีม  และ
อื่นๆ ตามความจําเป็น  ตั้งจายจากเงินรายได้
  -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  เชน  FLASH DRIVE  แผนจัดเก็บข้อมูล  หมึกเครื่อง
ปริ๊นเตอร  โปรแกรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ  ตั้งจายจาก
เงินรายได้ 
  -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 109,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 109,900 บาท
ครุภัณฑกอสร้าง

-  สวานโรตารี่ จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสวานโรตารี่  ระบบ SDS plus    จํานวน  1
  ตัว  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
   -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
    3) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2565 หน้า 9  ลําดับที่ 
   4) เป็นครุภัณฑทีไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
หรือครุภัณฑที่ตั้งงบประมาณราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

-  เครื่องกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 58,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า  ขนาด 5
 กิโลวัตต   จํานวน  1  เครื่อง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
   -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
    3) แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2565 หน้า 9 ลําดับที่ 2
  4) เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ
ประมาณ  ธันวาคม  2564
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ครุภัณฑโรงงาน

-  เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า  แบบมือถือ จํานวน 6,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเลื่อยวงเดือน  แบบมือถือ  ขนาด 9
 นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
    3) แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2565 หน้า 9  ลําดับที่ 3
  4) เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ
ประมาณ  ธันวาคม  2564

ครุภัณฑสํารวจ

-  บันไดพาดเลื่อน จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อบันไดพาดเลื่อน  ขนาด 20 + 20
  ฟุต  จํานวน  1  อัน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
    3) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2565 หน้า 9  ลําดับที่ 5
   4) เป็นครุภัณฑทีไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
หรือครุภัณฑที่ตั้งงบประมาณราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

   -  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  เชน  เครื่อง
คอมพิวเตอร   เครื่องถายเอกสาร  รถจักรยานยนต  รถยนต  รถ
บรรทุกน้ํา ฯลฯ  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตั้งจายจาก
เงินรายได้ 
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่  28 พฤษภาคม 2564 

งานก่อสร้าง รวม 4,483,400 บาท
งบลงทุน รวม 4,483,400 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,483,400 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

-  โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุชาติ  
เฮียสาท ถึงคลองทาหลวง  หมูที่ 7

จํานวน 277,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้าง  3  เมตร  ยาว  179  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรื
อมีพื้นที่คอนกรีตเฉลี่ยไมน้อยกวา  537  ตารางเมตร  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว  จํานวน  1  ป้าย  และป้าย
ประชาสัมพันธโครงการถาวร  จํานวน  1  ป้าย  ตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลปากทาง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1/2565  หน้า 5  ลําดับที่ 8)

-  โครงการกอสร้างธนาคารน้ําใต้ดินระบบปด  บริเวณไหลทาง ถนน 
สาย พจ.ถ. 62-001  หมูที่ 1 สายซอยแหลมทอง

จํานวน 15,500 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างธนาคารน้ําใต้ดินระบบปด  จํานวน  2
  บอ  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลปากทาง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 –
 2570 เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2565  หน้า 4  ลําดับที่ 3)
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-  โครงการกอสร้างธนาคารน้ําใต้ดินระบบปด  บริเวณไหลทาง ถนน 
สาย พจ.ถ. 62-018 หมูที่  6  สายวัดยางคอยเกลือ

จํานวน 15,500 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างธนาคารน้ําใต้ดินระบบปด  จํานวน  2
  บอ  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลปากทาง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2566–2570 เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/2565 หน้า 5  ลําดับที่ 7)

-  โครงการติดตั้งป้ายแนะนํา จํานวน 176,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งป้ายแนะนํา  จํานวน  10  จุด
  จุดที่  1  บริเวณทางหลวงชนบท  สายพิจิตร - บ้านวังกระดี่
ทอง  หมายเลข พจ 3001 (ซ้ายทาง)
  จุดที่  2  บริเวณทางหลวงชนบท  สายพิจิตร - บ้านวังกระดี่
ทอง  หมายเลข พจ 3001 (ขวาทาง)
  จุดที่  3  บริเวณ  สาย พจ.ถ. 62-002  หมูที่ 2  ตําบลปากทาง
  จุดที่  4  บริเวณทางหลวง  หมายเลข พจ 1221 (ซ้ายทาง)
  จุดที่  5  บริเวณทางหลวง  หมายเลข พจ 1221 (ขวาทาง)
  จุดที่  6  บริเวณทางหลวง  หมายเลข พจ 115  สาย
พิจิตร - สากเหล็ก (ซ้ายทาง)
  จุดที่  7  บริเวณเขตติดตอเทศบาลเมืองพิจิตร - หมูที่ 9  ตําบล
ปากทาง (ซ้ายทาง)
  จุดที่  8  บริเวณทางหลวงชนบท  หมายเลข พจ 5070 (ขวา
ทาง)
  จุดที่  9  บริเวณทางหลวง  หมายเลข พจ 115 (บริเวณ กม.92)
  จุดที่  10  บริเวณทางหลวง  หมายเลข พจ 3031 (ขวาทาง)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2566–2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 5  ลําดับที่ 9)  
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-  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติกคอนกรีต  ถนน สาย พจ.ถ
. 62-002  หมูที่ 1 สายกลางหมูบ้าน

จํานวน 570,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติก  จํานวน  4
  ชวง  โดยการปรับปรุงผิวจราจร  
ชวงที่  1  กว้าง  6  เมตร  ยาว  34  เมตร  หนา  0.04  เมตร
ชวงที่  2  กว้าง  4  เมตร  ยาว  86  เมตร  หนา  0.04  เมตร
ชวงที่  3  กว้าง  6  เมตร  ยาว  28  เมตร  หนา  0.04  เมตร
ชวงที่  4  กว้าง  5  เมตร  ยาว  87  เมตร  หนา  0.04  เมตร
หรือมีพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจรรวมไมน้อยกวา  1,127  ตาราง
เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว  จํานวน 1
 ป้าย  และป้ายประชาสัมพันธโครงการถาวร  จํานวน  1
  ป้าย  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลปากทาง  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่ม
เติม  ครั้งที่  1/2565  หน้า 4  ลําดับที่ 2)

-  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติกคอนกรีต  ถนน สาย พจ.ถ
. 62-004  หมูที่ 2 สายริมน้ํา - ประปาสวนภูมิภาค

จํานวน 1,132,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติก  โดยการปรับปรุง
ผิว
จราจร  กว้าง  4  เมตร  ยาว  767  เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรื
อมีพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจรไมน้อยกวา  3,006  ตาราง
เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการชั่ว
คราว  จํานวน 1 ป้าย  และป้ายประชาสัมพันธโครงการ
ถาวร  จํานวน  1  ป้าย  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลปาก
ทาง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2566 – 2570 เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2565  หน้า 5  ลําดับที่ 4)
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-  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติกคอนกรีต  ถนน สาย พจ.ถ
. 62-006  หมูที่ 4 สายริมเขื่อน

จํานวน 853,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติก  จํานวน  2
  ชวง  โดยการปรับปรุงผิวจราจร  
ชวงที่  1  กว้าง  6  เมตร  ยาว  300  เมตร  หนา  0.04  เมตร
ชวงที่  2  กว้าง  6  เมตร  ยาว  82  เมตร  หนา  0.04  เมตร
หรือมีพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจรรวมไมน้อยกวา  2,261  ตาราง
เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว  จํานวน 1
 ป้าย  และป้ายประชาสัมพันธโครงการถาวร  จํานวน  1
  ป้าย  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล  ปากทาง  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่ม
เติม  ครั้งที่  1/2565 หน้า 5  ลําดับที่ 5)

-  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติกคอนกรีต  ถนน สาย พจ.ถ
. 62-007  หมูที่ 4 สายซอยทรัพยสิน

จํานวน 449,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติก  โดยการปรับปรุง
ผิว
จราจร  กว้าง  4  เมตร  ยาว  232  เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรื
อมีพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจรไมน้อยกวา  909  ตารางเมตร  พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว  จํานวน 1 ป้าย  และป้าย
ประชาสัมพันธโครงการถาวร  จํานวน  1  ป้าย  ตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลปากทาง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่  1/2565  หน้า 5  ลําดับที่ 6) 

- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหนองสองห้อง 
หมูที่ 4

จํานวน 495,400 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้าง  4  เมตร  ยาว  240  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรื
อมีพื้นที่คอนกรีตเฉลี่ยไมน้อยกวา  960  ตารางเมตร  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว  จํานวน  1  ป้าย  และป้าย
ประชาสัมพันธโครงการถาวร  จํานวน  1  ป้าย  ตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลปากทาง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่  1/2565  หน้า 4  ลําดับที่ 1)
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

-  โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนภายในหมูบ้าน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงซอมแซมถนน
คอนกรีต  ถนนลูกรัง  และถนนลาดยางภายในหมูบ้าน  ที่ชํารุด
เสียหาย ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้า 4  ลําดับที่ 1)

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 35,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-  คาใช้จายในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปลูกต้นไม้  คาพันธุไม้   ปุย  สาร
เคมี  คาจ้างปลูกหรือดูแลรักษาต้นไม้  คาจ้างกําจัดวัชพืช  และคา
ใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564

-  โครงการเฉลิมพระเกียรติแมของแผนดิน วันต้นไม้แหงชาติ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการเฉลิมพระเกียรติแมของแผน
ดิน วันต้นไม้แหงชาติ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
  3) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้า 49  ลําดับที่ 4
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-  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี  เชน  คาใช้จายในการฝึกอบรม  คาป้ายประชา
สัมพันธ  ป้ายรณรงค  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น    ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 49  ลําดับที่ 2 
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