
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลวังดาล

อําเภอกบินทรบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 53,040,800 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 17,244,355 บาท
งบกลาง รวม 17,244,355 บาท

งบกลาง รวม 17,244,355 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 183,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนายจ้าง
     และผู้ประกันตน ตามหนังสือสั่งการ
    1. เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
    2. เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
 
    3. เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 
    4.เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ
หนังสือและก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ ว 85 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557 
    5.เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่มท 0808.2/ ว 172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 25561
    6.เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562
    หนวยงานที่ผิดชอบ สํานักงานปลัด
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน                                                             
1.เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
2.เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท.0808.2 /ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
3.เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท
 0808.2 /ว 1620       
ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 
หนวยงานที่ผิดชอบ  สํานักงานปลัด

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,664,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แกผู้สูงอายุที่มีภูมิลําเนาในเขตตําบล
วังดาล           
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)  ลําดับที่ 1
 หน้าที่ 97
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,936,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยความพิการให้แกคนพิการที่มีภูมิลําเนาในเขต
ตําบลวังดาล    
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ
. 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570 ลําดับที่ 2
 หน้าที่ 97
 หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 36,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสที่มีภูมิลําเนาในเขต
ตําบลวังดาล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570 ลําดับที่ 3
  หน้าที่ 97
 หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 

เงินสํารองจาย จํานวน 337,924 บาท

     เพื่อจายตามความจําเป็นในกรณีที่ไมได้ตั้งงบประมาณไว้หรือ
งบประมาณไมพอจายและมีความจําเป็นต้องจายเพื่อมิให้เกิด
ความเสียหายตอราชการและประชาชนในกรณีไมอาจคาดการณ
ได้ลวงหน้า
1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2563
 2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย เพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  ทุกสํานัก/กอง
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินคาทําขวัญข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะการปฏิบัติในหน้าที่

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาทําขวัญข้าราชการหรือพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ลูกจ้าง
      และพนักงานจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะการ
ปฏิบัติในหน้าที่
      -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่องการกําหนดรายการคาใช้จายเงินเดือน
      ประโยชนตอบแทนอื่น ฯลฯ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24
 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561

เงินชวยคาทําศพข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง      
      และพนักงานจ้างซึ่งถึงแกความตายในระหวางเดินทางไป
ราชการ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยคาทําศพข้าราชการหรือพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ลูกจ้าง   
      และพนักงานจ้างซึ่งถึงแกความตายในระหวางเดินทางไป
ราชการ
      -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่องการกําหนดรายการคาใช้จายเงินเดือน
      ประโยชนตอบแทนอื่น ฯลฯ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24
 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 540,816 บาท

เพื่อจายเป็นคาสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่นในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจายประจําปี
นั้นไมรวมรายได้จากพันธบัตรเงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่นพ.ศ.2500และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลวังดาล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลวังดาล
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว
 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553  
      หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท. (สปสช.) จํานวน 348,615 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบ กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลวัง
ดาล โดย อบต.สมทบไมน้อยกวาร้อยละ 50 กรณีรายได้ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นไมรวมเงินอุดหนุนสูงกวา 20 ล้าน
บาท ของคาบริการสาธารณสุขที่รับจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เรื่องหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน
พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 
 -หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือในกรณีที่พนักงานและลูกจ้างถึงแก
ความตายในระหวางรับราชการ
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขการจายเงินชวยพิเศษกรณีพนักงานสวน
ตําบลผู้รับบํานาญลูกจ้างและพนักงานจ้างถึงแกความตาย พ.ศ
.2560 
หนวยงานที่รับผิดชอบ ทุกสํานัก/กอง
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เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือในกรณีที่พนักงานจ้างถึงแกความตายใน
ระหวางรับราชการ
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขการจายเงินชวยพิเศษกรณีพนักงานสวน
ตําบลผู้รับบํานาญลูกจ้างและพนักงานจ้างถึงแกความตาย พ.ศ
.2560 
หนวยงานที่รับผิดชอบ ทุกสํานัก/กอง

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,576,540 บาท

งบบุคลากร รวม 7,376,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,500,200 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 522,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบลและรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
 เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
 เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
 เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
 เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,795,560 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาฯ    
รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและ       
เลขานุการสภาฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
 เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,876,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน ให้แกพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี  จํานวน 11อัตรา
ได้แกปลัดองคการบริหารสวนตําบล ,รองปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล,หัวหน้าสํานักปลัด,
นักพัฒนาชุมชน,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการสาธารณสุข,นัก
วิชาการสุขาภิบาล,นิติกร, นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, เจ้า
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าพนักงานธุรการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายในด้านการบริหาร
งานบุคคลขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มคาวิชา เป็นต้น
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พ.ศ
.2564
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายในด้านการบริหาร
งานบุคคลขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล ,รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล,หัวหน้าสํานักปลัด,
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พ.ศ
.2564
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,016,640 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้างจํานวน  8 อัตรา
ได้แก ผู้ชวยนักวิชาการเกษตร , พนักงานขับรถยนต, พนักงานขับ
รถยนต (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถพยาบาลฉุกเฉิน) ,พนักงาน
วิทยุ,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,นักการภารโรง,คนงาน
ทั่วไป และคนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ประจํารถพยาบาลฉุกเฉิน)
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
  พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายในด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคการปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราว ให้แกพนักงานจ้าง จํานวน 7
 อัตรา 
ได้แก พนักงานขับรถยนต, พนักงานขับรถยนต (ปฏิบัติหน้าที่ขับ
รถพยาบาลฉุกเฉิน) ,พนักงานวิทยุ,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา,นักการภารโรง,คนงานทั่วไป และคนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่
ประจํารถพยาบาลฉุกเฉิน)
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2)
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายในด้านการบริหาร
งานบุคคลขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด

งบดําเนินงาน รวม 2,080,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 505,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความ
เจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ                            (แพทย พยาบาล  ทันตแพทย) 
- เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 
- คาป่วยการ อป.พร. 
- คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
- คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ
- คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด
- คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
- คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น เชน คณะกรรมการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประธานกรรมการและกรรมการประจําหนวยเลือก
ตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแตงตั้งให้ชวยเหลือในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น เป็นต้น
- เงินรางวัล
- เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว
ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือก
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ตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
หนวยงานที่รับผิดชอบ   สํานักงานปลัด

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
หนวยงานที่รับผิดชอบ   สํานักงานปลัด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
และผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
หนวยงานที่รับผิดชอบ   สํานักงานปลัด

ค่าใช้สอย รวม 643,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเว้นคาเชาบ้าน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ หรือ
สิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน คาใช้จายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ, คารับรับรองแบบ,คา
จ้างทําระบบแผนที่ภาษี, คาจ้างทนายความ,คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี,คาปรับปรุงโดเมน website,                         คาตรวจ
วินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว, คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนิน
การเอง คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็น
สิ่งกอสร้าง คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ
(1)คาปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้ารวมทั้งคาติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดอุปกรณไฟฟ้า ซึ่ง
เป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
(2) คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า                        การขยายเขตไฟฟ้าการบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ
- คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท ยกเว้นตู้
สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพทภายใน
- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเข้าลักษณะที่ดินสิ่งกอ
สร้าง) ฯลฯ
- คารังวัดที่ดินฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น)
  - คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตางๆ
  - คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี 
  - คาใช้จายในการประชุมราชการ
        ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาชดใช้คาเสียหายหรือสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด

คาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางคาพาหนะ คาเชา
ที่พักคาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ในการฝึก
อบรม สัมมนาของ พนักงานสวนตําบลและ พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด

คาใช้จายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จํานวน 200,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ของนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด

คาเบี้ยเลี้ยงพยาน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงพยาน
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนตางๆในการฝึกอบรมและสัมมนาของ
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งานฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด
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ค่าวัสดุ รวม 470,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน อาทิ
เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปริ้น เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป
  ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้า
สําลี    ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม้ หนังสือ เครื่องคิด
เลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก  ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถู
พื้น  ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ  เครื่อง
เย็บกระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน  แผนที่ พระบรมฉายา
ลักษณ  แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงานหรือ
แผนป้ายตางๆที่ใช้ในสํานักงาน  มูลี่ มานปรับแสง นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง  กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน  ผ้าใบเต็นทขนาดใหญ ตู้ยาสามัญ
ประจําบ้าน แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้ เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อาทิเชน ฟิวสเทปพันสายไฟ
สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า โคมไฟ โทรโขง ไมคลอยพร้อม
เครื่องสงสัญญาณเป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านครัว อาทิเชน ผงซักฟอก สบู  น้ํายา
ดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง  มุ้ง ผ้าปูที่นอน  ปลอก
หมอน                         ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ อาหารเสริม(นม) วัสดุ
ประกอบอาหารอาหารสําเร็จ
รูป หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง  ถาด แก้ว
น้ํา  จานรองถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอนเป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะ อาทิเชน ไขควงประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อคเกียรล็อคคลัชซ  ล็อค
พวงมาลัย ยางรถยนต   น้ํามันเบรก  น็อตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น เบาะรถยนต  เครื่อง
ยนต (อะไหล) พวงมาลัย หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใช้ในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบลวังดาล อาทิเชน แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง
ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร อาทิเชน กระดาษเขียน
โปสเตอร เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร วีดี
โอ แผนซีดี) รูปสี ขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถายดาว
เทียม ขาตั้งกล้องเลนสซูม กระเปาใสกล้องถายรูป เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร อาทิเชน อุปกรณบันทึก เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร แผงแป้นอักขระ เมนบอรด เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคามิเตอรน้ํา มิเตอรไฟ เป็นต้น 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 462,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวัง
ดาลและในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลวังดาล
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลวังดาล
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด

คาบริการโทรศัพท จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทพื้นฐานและคาโทรศัพทเคลื่อนที่
ขององคการบริหารสวนตําบลวังดาล
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา
เชาตู้ไปรษณีย เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ตรวมถึง
อินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ
คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง     
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด
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งบลงทุน รวม 119,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 119,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร มีเท้าแขน ขนาด 640 (กว้าง) x 670 (ลึก) x 
1,115-1,210 (สูง) มิลลิเมตร จํานวน 1 ตัว ตัวละ 5,900 บาท

จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร มีเท้าแขน ขนาด 640
 (กว้าง) x 670 (ลึก) x 1,115-1,210 (สูง) มิลลิเมตร จํานวน 1 ตัว
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ลําดับที่  4   หน้าที่ 23
หนวยงานที่รับผิดชอบ  สํานักงานปลัด

คาจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง ทําลายครั้งละ 10 แผน 
จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 19,300 บาท (คุณลักษณะ ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ)

จํานวน 19,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง ทําลาย
ครั้งละ 10 แผน
รายละเอียดดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นแบบทําลายขั้นต่ําตอครั้ง 
2) ขนาดกระดาษหลังทําลายกว้างไมเกินกวา 4 มิลลิเมตร 
(คุณลักษณะ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ลําดับที่  2 หน้าที่ 22
หนวยงานที่รับผิดชอบ  สํานักงานปลัด

คาจัดซื้อพัดลม 3 ขา ขนาด 24 นิ้ว จํานวน 3 ตัว ตัวละ 4,500 บาท จํานวน 13,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลม 3 ขา ขนาด 24 นิ้ว จํานวน 3 ตัว
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ลําดับที่  3 หน้าที่ 22
หนวยงานที่รับผิดชอบ  สํานักงานปลัด
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 70 นิ้ว จํานวน 1 
เครื่อง เครื่องละ 35,000 บาท

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิก
เซล ขนาด 70 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 
 รายละเอียดดังนี้
 1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) (พิกเซล) 
2) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิ้ว)
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4) สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได้ (Smart TV)
5) เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webOS หรือ
อื่น ๆ
6) ชองตอ HDMI ไมน้อยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณ
ภาพและเสียง
 7) ชองตอ USB ไมน้อยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ เพลง และ
ภาพยนตร 
 8) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 
(คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564) สําหรับ ติดตั้งห้องประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลวังดาล
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ลําดับที่  1 หน้าที่ 22
หนวยงานที่รับผิดชอบ  สํานักงานปลัด
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คาซื้อกล้องถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไมน้อยกวา 24 
ล้านพิกเซล จํานวน 1 กล้อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 1) 
เป็นกล้องดิจิตอลแบบสะท้อนภาพเลนสเดี่ยว (DSLR) 2) หน้าจอ
แบบ LCD 3) ความละเอียดที่กําหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร
ภาพ (Image Sensor) 4) มีระบบแฟลชในตัว 5) สามารถถอด
เปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อยางสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการ
เปลี่ยน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อกล้องถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม
น้อยกวา 24 ล้านพิกเซล จํานวน 1 กล้อง โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะ ดังนี้ 
1) เป็นกล้องดิจิตอลแบบสะท้อนภาพเลนสเดี่ยว (DSLR) 
2) หน้าจอแบบ LCD 
3) ความละเอียดที่กําหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร
ภาพ (Image Sensor)
4) มีระบบแฟลชในตัว 
5) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อยางสะดวกเมื่อข้อมูล
เต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ลําดับที่  6 หน้าที่ 23
หนวยงานที่รับผิดชอบ  สํานักงานปลัด

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

วันที่พิมพ : 22/9/2565  09:12:24 หน้า : 25/85



คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 
เครื่อง เครื่องละ 16,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน (ตามประกาศ
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564)

จํานวน 16,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน 
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 3.5 GHz จํานวน 1 หนวย
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
 - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
 - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1ชอง 
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบ ติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
 - สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
                         ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ลําดับที่  5  หน้าที่ 23
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด

วันที่พิมพ : 22/9/2565  09:12:24 หน้า : 27/85



งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 257,520 บาท
งบบุคลากร รวม 257,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 257,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 257,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน พนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานสวนตําบลประจําปีจํานวน 1 อัตรา
ได้แก นักวิเคราะหนโยบายและแผน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายในด้านการบริหาร
งานบุคคลขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ  สํานักงานปลัด

งานบริหารงานคลัง รวม 3,589,440 บาท
งบบุคลากร รวม 2,652,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,652,440 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,900,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน พนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี จํานวน 7 อัตรา
ได้แก ผู้อํานวยการกองคลัง, นักวิชาการคลัง,นักวิชาการเงินและ
บัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีและเจ้าพนักงานธุรการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายในด้านการบริหาร
งานบุคคลขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ  กองคลัง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 49,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มคาวิชา เป็นต้น
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พ.ศ
.2564
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายในด้านการบริหาร
งานบุคคลขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พ.ศ
.2564
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 637,560 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง  จํานวน 4 อัตรา
ได้แก ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ, ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้,ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ และผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายในด้านการบริหาร
งานบุคคลขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 23,280 บาท

  เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราว ให้แกพนักงานจ้าง 4 อัตรา
ได้แก ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ, ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้,ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ และผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2)
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายในด้านการบริหาร
งานบุคคลขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง
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งบดําเนินงาน รวม 880,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 525,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บ
ป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย) 
-เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
-คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 
-เงินรางวัล
-เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว
ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2557
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

      เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบลและผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเว้นคาเชาบ้าน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ หรือ
สิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน คาใช้จายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ, คารับรับรองแบบ,คา
จ้างทําระบบแผนที่ภาษี, คาจ้างทนายความ,คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี,คาปรับปรุงโดเมน website,                          คาตรวจ
วินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว, คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนิน
การเอง คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็น
สิ่งกอสร้าง
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กองคลัง
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางคาพาหนะ คาเชา
ที่พักคาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ในการฝึก
อบรม สัมมนาของ พนักงานสวนตําบลและ พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กองคลัง

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนตางๆในการฝึกอบรมและสัมมนา
ของ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กองคลัง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมา
ทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กองคลัง
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ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน อาทิ
เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษกาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปริ้น เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป  ตัว
เย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี  ธงชาติ สิ่งพิมพที่
ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พาน
พุม กรวยดอกไม้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น  ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บ
กระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน  แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ  แผง
ปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงานหรือแผนป้าย
ตางๆที่ใช้ในสํานักงาน  มูลี่มานปรับแสง นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูปพระบรมรูปจําลอง  กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน  ผ้าใบเต็นทขนาดใหญ ตู้ยาสามัญ
ประจําบ้าน แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้ เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ  กองคลัง
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร อาทิเชน กระดาษเขียน
โปสเตอร เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร วีดี
โอ แผนซีดี) รูปสี ขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถายดาว
เทียม ขาตั้งกล้องเลนสซูม กระเปาใสกล้องถายรูป เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ  กองคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร อาทิเชน อุปกรณบันทึก เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร แผงแป้นอักขระ เมนบอรด เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ  กองคลัง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา
เชาตู้ไปรษณีย เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ  กองคลัง
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งบลงทุน รวม 57,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 57,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตู้บานเลื่อน 2 ตอน 3 ฟุต (บนกระจกลางทึบ) จํานวน 2 ตู้ 
ตู้ละ 9,800 บาท

จํานวน 19,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้บานเลื่อน 2 ตอน 3 ฟุต (บนกระจกลาง
ทึบ) จํานวน 2 ตู้
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ลําดับที่  2 หน้าที่ 24
หนวยงานที่รับผิดชอบ  กองคลัง

คาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ ตู้ละ 5,700 บาท จํานวน 11,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ลําดับที่ 1  หน้าที่ 24
หนวยงานที่รับผิดชอบ  กองคลัง

คาจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต จํานวน 4 ตู้ ตู้ละ 6,500 บาท จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต จํานวน 4 ตู้ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ลําดับที่  3 หน้าที่ 24
หนวยงานที่รับผิดชอบ  กองคลัง
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 226,020 บาท
งบบุคลากร รวม 226,020 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 226,020 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 226,020 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน พนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานสวนตําบลประจําปีจํานวน 1 อัตรา
ได้แก นักวิชาการตรวจสอบภายใน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายในด้านการบริหาร
งานบุคคลขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ  สํานักงานปลัด
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 240,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บ
ป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ (แพทย พยาบาล
ทันตแพทย) 
-เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
-คาป่วยการอปพร. 
ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนในสังกัดขององคการบริหารสวนตําบลวังดาล
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570
)  ลําดับที่ 1  หน้าที่ 92

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะ อาทิเชน ไขควงประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อคเกียรล็อคคลัชซ  ล็อค
พวงมาลัย ยางรถยนต   น้ํามันเบรก  น็อตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น
เบาะรถยนต  เครื่องยนต (อะไหล) พวงมาลัย หม้อน้ํา หัว
เทียน แบตเตอรี่ เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใช้ในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบลวังดาล อาทิเชน แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง
ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาวัสดุแตงกายเครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ
กางเกงผ้าเครื่องหมายตางๆ ถุงมือ ถุงเท้ารองเท้าเข็มขัดหมวกผ้า
ผูกคอ เสื้อสะท้อนแสง  เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกัน
ไฟ (ไมรวมถังออกซิเจน) ชุดประดาน้ํา (ไมรวมถังออกซิเจน)เป็น
ต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคา
วัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวาลวน้ําดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสง
น้ํา สายดับเพลิง ถังดับเพลิง เป็นต้น
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,702,840 บาท

งบบุคลากร รวม 1,237,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,237,840 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน พนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี จํานวน 4 อัตรา
ได้แก ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ,นักวิชาการศึกษา ,เจ้า
พนักงานการเงินและบัญชีและเจ้าพนักงานพัสดุ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายในด้านการบริหาร
งานบุคคลขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 49,600 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มคาวิชา เป็นต้น
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พ.ศ
.2564
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายในด้านการบริหาร
งานบุคคลขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พ.ศ.2564
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กองการศึกษาฯ

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 246,240 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างและเงินคาปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง  ตําแหนง ผู้ชวยนักวิชาการศึกษาฯ จํานวน 1
 อัตรา
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
  พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายในด้านการบริหาร
งานบุคคลขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ
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งบดําเนินงาน รวม 465,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 300,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บ
ป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ (แพทย พยาบาล
ทันตแพทย) 
-เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ-
-คาป่วยการอปพร. 
ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2557
หนวยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ
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ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการคายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กและ
เยาวชนตําบลวังดาล

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการคายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
เด็กและเยาวชนตําบลวังดาลประกอบด้วยคาวิทยากร คา
อาหาร คาเครื่องดื่ม คาจัดสถานที่ คาเอกสารคาใช้จายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง และจําเป็นในการจัดฝึกอบรม                           
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 พ.ศ. 2557
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

คาใช้จายตามโครงการจัดประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดประชุมผู้ปกครองเด็ก
เล็ก เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางคาพาหนะ คาเชา
ที่พักคาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ในการฝึก
อบรม สัมมนาของ พนักงานสวนตําบลและ พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กองการศึกษาฯ
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนตางๆในการฝึกอบรมและสัมมนา
ของ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กองการศึกษาฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน อาทิ
เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึก   
 ปริ้น เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป  ตัว
เย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี  ธงชาติ สิ่งพิมพที่
ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พาน
พุม กรวยดอกไม้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น  ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บ
กระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน  แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ  แผง
ปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงานหรือแผนป้าย
ตางๆที่ใช้ในสํานักงาน  มูลี่มานปรับแสง นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูปพระบรมรูปจําลอง  กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน  ผ้าใบเต็นทขนาดใหญ ตู้ยาสามัญ
ประจําบ้าน แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้ เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร อาทิเชน อุปกรณบันทึก เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร แผงแป้นอักขระ เมนบอรด เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,846,605 บาท
งบบุคลากร รวม 2,427,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,427,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,274,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน พนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี จํานวน 4 อัตรา
ได้แก ครู จํานวน 4 อัตรา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายในด้านการบริหาร
งานบุคคลขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยะฐานะให้แกพนักงานสวนตําบล
ตําแหนง ครู จํานวน 4 อัตรา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายในด้านการบริหาร
งานบุคคลขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,034,640 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างและเงินคาปรับปรุงคา
ตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 7 อัตรา
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
  พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายในด้านการบริหาร
งานบุคคลขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มคาวิชา  เป็นต้น
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2)
หนวยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ
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งบดําเนินงาน รวม 2,260,525 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
และผู้มีสิทธิ์            
ตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
หนวยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,013,825 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 843,825 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา   จํานวน  693,825 ดังนี้
 - คาใช้จายสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แกศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลวังดาล  จํานวน 7
 แหง  จํานวน 87 คน อัตราคนละ 21 บาท จํานวน 245
 วัน   จํานวน  447,615 บาท ดังนี้
          1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนอง
จิก  จํานวน  82,320บาท
          2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหนองศรีวิชัย จํานวน  82,320
 บาท
          3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใหมพรหม
สุวรรณ  จํานวน  97,755 บาท
          4.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดรัตนชม
ภู จํานวน   66,885 บาท
         5.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเกาะ
แดง  จํานวน 51,540 บาท
          6.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดรัตนโชติกา
ราม  จํานวน   30,870 บาท
          7.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวัง
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หวาย  จํานวน   36,015บาท
          - คาใช้จายในการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) สังกัดองคการบริหารสวนตําบลวัง
ดาล  จํานวน7แหง จํานวน  87 คน  อัตราคนละ 1,700
 บาท /ปี    จํานวน  147,900 บาท
           - คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลวังดาล  จํานวน7แหง  ดังนี้
           - คาหนังสือเรียน สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) สังกัดองคการบริหารสวนตําบลวังดาล จํานวน 7
 แหง จํานวน 87 คน  อัตราคนละ 200
 บาท/ปี  จํานวน 174,000 บาท
        - คาอุปกรณการเรียน สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบล                                วังดาล จํานวน 7
 แหง  จํานวน 87 คน  อัตราคนละ 200
 บาท/ปี จํานวน 174,000 บาท
  - คาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
วังดาล จํานวน 7 แหง  จํานวน 87 คน อัตราคนละ 300
 บาท/ปี จํานวน 26,100 บาท
    - คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) สังกัดองคการบริหารสวนตําบลวังดาล จํานวน 7
 แหง  จํานวน 87 คน อัตราคนละ 430 บาท/ปี จํานวน  37,410
 บาท
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการ
จายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
หนวยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ใน
การฝึกอบรม สัมมนาของ พนักงานสวนตําบลและ พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนตางๆในการฝึกอบรมและสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลวังดาล ทั้ง 7 แหง
หนวยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ
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ค่าวัสดุ รวม 1,221,700 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเว้นคาเชาบ้าน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ หรือ
สิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน คาใช้จายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ, คารับรับรองแบบ,คา
จ้างทําระบบแผนที่ภาษี, คาจ้างทนายความ,คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี,คาปรับปรุงโดเมน website,                          คาตรวจ
วินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว, คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนิน
การเอง คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็น
สิ่งกอสร้าง
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กองการศึกษาฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,201,700 บาท

   เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านครัว อาทิเชน น้ําดื่ม ไม้กวาด ผ้าถู
พื้น น้ํายาถูพื้น ผ้าเช็ดมือ อาหารเสริม (นม)สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลวังดาลและสําหรับโรงเรียนที่
ตั้งอยูในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลวังดาลเป็น
ต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กองการศึกษาฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,158,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,158,800 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตตําบลวังดาล จํานวน 2,158,800 บาท

(1)เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน
หนองจิก  จํานวน  365,400 บาท
(2)เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน
หนองศรีวิชัย  จํานวน   533,400 บาท
(3)เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัด
ใหมพรหมสุวรรณ  จํานวน   394,800 บาท
(4)เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัด
รัตนชมภู จํานวน   239,400บาท
(5)เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัด
เกาะแดง  จํานวน 231,000บาท
(6)เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัด
รัตนโชติการาม  จํานวน   226,800 บาท
(7)เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดวัง
หวาย  จํานวน  168,000 บาท
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2
/ว4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
-หนวยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 630,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินการโครงการรณรงคป้องกันโรคไข้เลือดออก
ภายในตําบลวังดาล

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการรณรงคป้องกัน
โรคไข้เลือดออกภายในตําบลวังดาล
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570)  ลําดับ
ที่ 1  หน้าที่ 91
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด

คาใช้จายในการดําเนินการโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจาย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตยราชนารี

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรา
จาย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา   
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี จํานวน  120,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570)  ลําดับ
ที่ 2 หน้าที่ 91
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด
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ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะ อาทิเชน ไขควงประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อคเกียรล็อคคลัชซ  ล็อค
พวงมาลัย ยางรถยนต   น้ํามันเบรก  น็อตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น
เบาะรถยนต  เครื่องยนต (อะไหล) พวงมาลัย หม้อน้ํา หัว
เทียน แบตเตอรี่ เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใช้ในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบลวังดาล อาทิเชน แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง
ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสําลีและผ้าพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายา
ตางๆ
เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ถุงมือ ทรายอะเบท น้ํายาพน
หมอกควันกําจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย
ชุดป้องกันโรค (แบบใช้ครั้งเดียว) เป็นต้น
หนวยงานที่รับผิดชอบ  สํานักงานปลัด

งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 ถึงหมูที่ 16 ตําบลวังดาล จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 ถึงหมู
ที่ 16 หมูบ้านละ 20,000 บาท เพื่อดําเนินโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570
)  ลําดับที่  91  หน้าที่ 3
 หนวยงานที่รับผิดชอบ  สํานักงานปลัด
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,028,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,623,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,623,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน พนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี จํานวน 4 อัตรา
ได้แก ผู้อํานวยการกองชาง,วิศวกรโยธา, นายชางโยธา และนาย
ชางเขียนแบบ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายในด้านการบริหาร
งานบุคคลขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 49,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มคาวิชา เป็นต้น
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พ.ศ
.2564
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายในด้านการบริหาร
งานบุคคลขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ  กองชาง
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พ.ศ.2564
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กองชาง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 489,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง จํานวน  5 อัตรา
ได้แก ผู้ชวยนายชางโยธา ,ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา คนงานทั่วไป (พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา) และคนงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่ประจํารถขยะ)
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  พ.ศ
.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายในด้านการบริหาร
งานบุคคลขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ  กองชาง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 41,900 บาท

   เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มคาวิชา  เป็นต้น
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2)
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กองชาง
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งบดําเนินงาน รวม 405,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 215,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความ
เจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย พยาบาลทันตแพทย) 
-เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
-คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 
-เงินรางวัล
-เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว
ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2557
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กองชาง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กองชาง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
และผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
หนวยงานที่รับผิดชอบ  กองชาง
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ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเว้นคาเชาบ้าน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ หรือ
สิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน คาใช้จายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ, คารับรับรองแบบ,คา
จ้างทําระบบแผนที่ภาษี, คาจ้างทนายความ,คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี,คาปรับปรุงโดเมน website,                          คาตรวจ
วินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว, คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนิน
การเอง คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็น
สิ่งกอสร้าง
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กองชาง
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางคาพาหนะ คาเชา
ที่พักคาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ในการฝึก
อบรม สัมมนาของ พนักงานสวนตําบลและ พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กองชาง

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนตางๆในการฝึกอบรมและสัมมนา
ของ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กองชาง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งานฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน อาทิ
เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษกาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปริ้น เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป  ตัว
เย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี  ธงชาติ สิ่งพิมพที่
ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พาน
พุม กรวยดอกไม้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น  ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บ
กระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน  แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ  แผง
ปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงานหรือแผนป้าย
ตางๆที่ใช้ในสํานักงาน  มูลี่มานปรับแสง นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูปพระบรมรูปจําลอง  กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน  ผ้าใบเต็นทขนาดใหญ ตู้ยาสามัญ
ประจําบ้าน แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้ เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ  กองชาง
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร อาทิเชน อุปกรณบันทึก เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผง
แป้นอักขระ เมนบอรด เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ  กองชาง

งานไฟฟ้าและประปา รวม 708,580 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง อาทิเชน ไม้ตางๆ น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาว,คายางมะตอย
สําเร็จรูป ทราย อิฐ ซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ทอน้ํา ทอพีวี
ซี อุปกรณ ประปา และอุปกรณกอสร้าง เป็นต้น
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กองชาง

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคา คลอรีน สารส้ม ปูนขาว ฯลฯ     
หนวยงานที่รับผิดชอบ  กองชาง

วันที่พิมพ : 22/9/2565  09:12:25 หน้า : 64/85



งบลงทุน รวม 628,580 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 493,580 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อครุภัณฑไฟฟ้า ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย พร้อมเสา
และติดตั้ง

จํานวน 493,580 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑไฟฟ้า ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสง
อาทิตย พร้อมเสาและติดตั้ง จํานวน 74 ชุด เพื่อติดตั้งภายในหมู
ที่ 1 - หมูที่ 16
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข เปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลําดับที่ 19 หน้าที่ 16
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 135,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงระบบทอสงน้ําสําหรับประปาหมูบ้าน หมูที่ 2 
ตําบลวังดาล

จํานวน 135,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางระบบทอเมนประปา PVC ขนาดเส้นผานศูนย
กลาง 3 นิ้ว ชั้นคุณภาพ  8.5  ระยะทางรวม  616  เมตร
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข เปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลําดับที่ 4 หน้าที่ 12
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,108,000 บาท
งบบุคลากร รวม 288,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 288,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 820,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเว้นคาเชาบ้าน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ หรือ
สิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน คาใช้จายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ, คารับรับรองแบบ,คา
จ้างทําระบบแผนที่ภาษี, คาจ้างทนายความ,คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี,คาปรับปรุงโดเมน website,                         คาตรวจ
วินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว, คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนิน
การเอง คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็น
สิ่งกอสร้าง คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ
(1) คาปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้
ใช้บริการไฟฟ้ารวมทั้งคาติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดอุปกรณ
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
(2) คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า                        การขยายเขตไฟฟ้าการบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ
- คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท ยกเว้นตู้
สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพทภายใน
- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเข้าลักษณะที่ดินสิ่งกอ
สร้าง) ฯลฯ
- คารังวัดที่ดินฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ  กองชาง
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการบริการทําลายและกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาชําระหนี้คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอยให้กับ
เทศบาลเมืองหนองกี่ ตามบันทึกข้อตกลงรวมกันระหวางเทศบาล
เมืองหนองกี่กับองคการบริหารสวนตําบลวังดาล   
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งานฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะ อาทิเชน ไขควงประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อคเกียรล็อคคลัชซ  ล็อค
พวงมาลัย ยางรถยนต   น้ํามันเบรก  น็อตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น
เบาะรถยนต  เครื่องยนต (อะไหล) พวงมาลัย หม้อน้ํา หัว
เทียน แบตเตอรี่ เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ  กองชาง
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใช้ในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบลวังดาล อาทิเชน แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง
ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 50,000 บาท

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

คาใช้จายในการดําเนินการโครงการจังหวัดสะอาด เพื่อจายเป็นคาใช้
จายในการดําเนินการโครงการจังหวัดสะอาด

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการจังหวัดสะอาด  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  ลําดับที่ 1
 หน้าที่ 98
 หนวยงานที่ผิดชอบ สํานักงานปลัด
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โครงการจัดเวทีประชาคมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดเวทีประชาคมและ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
-เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  ลําดับที่ 1
 หน้าที่ 95
หนวยงานที่ผิดชอบ สํานักงานปลัด

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แกราษฎรในตําบลวังดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แกราษฎรใน
ตําบลวังดาล    
-เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  ลําดับ
ที่  4 หน้าที่ 96
หนวยงานที่ผิดชอบ  สํานักงานปลัด
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาภายในตําบลวังดาล และเป็นคาใช้จาย
ในการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงภายนอก (หนวยราชการหรือเอกชนเป็น
ผู้จัดการแขงขัน)

จํานวน 100,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาภายในตําบลวัง
ดาล และเป็นคาใช้จายในการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงภาย
นอก (หนวยราชการหรือเอกชนเป็นผู้จัดการแขงขัน) 
-เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  ลําดับ
ที่  3  หน้าที่ 89
หนวยงานที่ผิดชอบ กองการศึกษาฯ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 320,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําปีงบประมาณ 2566 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง
-เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  ลําดับ
ที่  2  หน้าที่ 89
หนวยงานที่ผิดชอบ  กองการศึกษาฯ
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โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานตและวันผู้สูงอายุแหงชาติ 
ประจําปีงบประมาณ 2566

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานตและวันผู้
สูงอายุแหงชาติประจําปี 2566
-เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  ลําดับที่ 1
 หน้าที่ 89
หนวยงานที่ผิดชอบ กองการศึกษาฯ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําปีงบประมาณ 2566 จํานวน 100,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ ประจําปี 2566
-เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  ลําดับ
ที่ 4  หน้าที่ 90
  หนวยงานที่ผิดชอบ กองการศึกษาฯ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 7,849,600 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง อาทิเชน ไม้ตางๆน้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาว,คายางมะตอย
สําเร็จรูป ทราย อิฐ ซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ทอน้ํา ทอพีวี
ซี อุปกรณ ประปา และอุปกรณกอสร้าง เป็นต้น
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กองชาง
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งบลงทุน รวม 7,749,600 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,749,600 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกกระพง หมูที่ 15 
ตําบลวังดาล

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00
 เมตร ความยาว 137 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อยกวา 685 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหลทางตามสภาพ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลําดับที่ 18 หน้าที่ 16
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกกอง ซอย 1 หมูที่ 
11  ตําบลวังดาล

จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 3
 ชวง ความยาวรวม 111 เมตร รายละเอียดดังนี้
1.ชวงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 21 เมตร หนา 0.15
 เมตร พร้อมลงลูกรังปรับพื้นที่ตามสภาพ
2.ชวงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 40 เมตร หนา 0.15
 เมตร พร้อมลงลูกรังปรับพื้นที่ตามสภาพ
3.ชวงที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 50 เมตร หนา 0.15
 เมตร พร้อมลงลูกรังปรับพื้นที่ตามสภาพ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข เปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลําดับที่ 14 หน้าที่ 15
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตรอกหอยโขง หมูที่ 
12 ตําบลวังดาล

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 5.00
 เมตร ความยาว 137 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อยกวา 685 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหลทางตามสภาพ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลําดับที่ 15 หน้าที่ 15
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตะเคียนทอง หมูที่ 
6 ตําบลวังดาล

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ความยาว 172 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไมน้อยกวา 688 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหลทางตามสภาพ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที่ 10
 หน้าที่ 106
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนกอ หมูที่ 1 
ตําบลวังดาล

จํานวน 185,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 78 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อยกวา 312 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลําดับที่ 1 หน้าที่ 12  
 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนเจริญ ซอย 2 
หมูที่ 14 ตําบลวังดาล

จํานวน 405,800 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ความยาว 172 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อยกวา 688 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหลทางตามสภาพและวางทอคอนกรีตเสริมเหล็กลอด
ถนน ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 0.30 เมตร จํานวน 6 ทอน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลําดับที่ 1 หน้าที่ 18
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายใน หมูที่ 5 ตําบล
วังดาล

จํานวน 395,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 4 สาย
ทาง ความยาวรวม 162 เมตร รายละเอียดดังนี้
1.ถนนสายทาเสา ซอย 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 37
 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ปรับพื้นที่ตามสภาพ
2.ถนนสายทาเสา ซอย 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 75
 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ปรับพื้นที่ตามสภาพ
3.ถนนสายทาเสา ซอย 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 22
 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ปรับพื้นที่ตามสภาพ
4.ถนนสายปากลัด ซอย 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 28
 เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ปรับพื้นที่ตามสภาพ
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลําดับที่ 8 หน้าที่ 13
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานดํา หมูที่ 1 
ตําบลวังดาล

จํานวน 145,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ความยาว 59 เมตร ความหนาเฉลี่ย
 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อยกวา 236
 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลําดับที่ 2 หน้าที่ 12  
 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง

โครงการกอสร้างทอเหลี่ยมระบายน้ําบริเวณคลองยางด้านหลังวัด
ใหมพรมสุวรรณ หมูที่ 13 ตําบลวังดาล

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางระบบทอเหลี่ยมระบายน้ําบริเวณคลองยางด้าน
หลังวัดใหมพรมสุวรรณ ความยาวรวม 24 เมตร (จํานวน 2 แถว)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข เปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลําดับที่ 17 หน้าที่ 15
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง

โครงการขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังสีทา หมู
ที่ 4 ตําบลวังดาล

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคางานขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2
 เมตร ความยาว 420 เมตร รายละเอียดดังนี้
ชวงที่ 1 ขยายไหลทาง 2 ข้าง กว้างข้างละ 2 เมตร ยาวข้าง
ละ 210 เมตร สูง 1.80 เมตร
พร้อมปรับเกลี่ยแตงเรียบ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลําดับที่ 7 หน้าที่ 13
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง
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โครงการจัดซื้อถังพักน้ําใสสําหรับประปาหมูบ้าน หมูที่ 2 ตําบลวัง
ดาล

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งถังพักน้ําใสไฟเบอรกลาส
 จํานวน 1 ชุด พร้อมฐานราก
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลําดับที่  3 หน้าที่ 12
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการจ้างเหมารถเกรดเดอรเพื่อปรับเกรดถนนลูกรังภายในตําบล
วังดาล

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมารถเกรดเดอร พร้อมน้ํามันและคน
ขับ (รวมคาขนย้ายแล้ว) หมูที่ 1 - หมูที่ 16 จํานวน 13 วัน วันละ 
8 ชั่วโมง เพื่อปรับเกรดถนนภายในตําบลวังดาล
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที่ 61
 หน้าที่ 81
 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัสติกคอนกรีต
ถนนสายบ้านโมกสูง หมูที่ 8 ตําบลวังดาล

จํานวน 395,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาด
ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ความยาว 230 เมตร ความหนา 0.05
 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมน้อยกวา 920 ตารางเมตร
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลําดับที่ 9 หน้าที่ 14
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง
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โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัสติกคอนกรีต
ถนนสายศาลากลางบ้าน หมูที่ 9 ตําบลวังดาล เชื่อมหมูที่ 4 ตําบลดง
บัง

จํานวน 223,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาว 130 เมตร   ความหนา 0.05
 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมน้อยกวา 520 ตารางเมตร
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที่ 30
 หน้าที่ 76
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัสติกคอนกรีต
ถนนสายหมูที่ 10 เชื่อม หมูที่ 13 ตําบลวังดาล

จํานวน 462,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสติก
คอนกรีต จํานวน 2 ชวง ความยาวรวม 215 เมตร รายละเอียดดัง
นี้
1.ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ความยาว 85 เมตร ความ
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมน้อยกวา 425 ตารางเมตร
2.ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ความยาว 130
 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมน้อยกวา650
 ตารางเมตร
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลําดับที่ 11 หน้าที่ 14
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง

โครงการซอมแซมถนนลาดยางด้วยแอสฟัสติกคอนกรีตถนนสาย
หนองคร้อนอก ซอย 2 หมูที่ 11 ตําบลวังดาล

จํานวน 395,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาว 230 เมตร   ความหนา0.05
 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมน้อยกวา 920 ตารางเมตร
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลําดับที่ 12 หน้าที่ 14
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง
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โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน หมูที่ 1 ตําบลวังดาล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง ภายในหมูบ้าน หมูที่ 1 ที่ชํารุด
ภายในหมูบ้านระหวางปีงบประมาณ โดยมีปริมาณลูกรังไมน้อย
กวา 350 ลูกบาศกเมตร พร้อมปรับเกลี่ยแตงเรียบ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที่ 3
 หน้าที่ 70
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน หมูที่ 10 ตําบลวังดาล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง ภายในหมูบ้าน หมูที่ 10 ที่
ชํารุดภายในหมูบ้านระหวางปีงบประมาณ โดยมีปริมาณลูกรังไม
น้อยกวา 350 ลูกบาศกเมตร พร้อมปรับเกลี่ยแตงเรียบ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –พ.ศ.2570)  ลําดับ
ที่ 38 หน้าที่ 76
  หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน หมูที่ 11 ตําบลวังดาล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง ภายในหมูบ้าน หมูที่ 11 ที่
ชํารุดภายในหมูบ้านระหวางปีงบประมาณ โดยมีปริมาณลูกรังไม
น้อยกวา 350 ลูกบาศกเมตร พร้อมปรับเกลี่ยแตงเรียบ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที่ 44
 หน้าที่ 78
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน หมูที่ 12 ตําบลวังดาล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง ภายในหมูบ้าน หมูที่ 12 ที่
ชํารุดภายในหมูบ้านระหวางปีงบประมาณ โดยมีปริมาณลูกรังไม
น้อยกวา 350 ลูกบาศกเมตร พร้อมปรับเกลี่ยแตงเรียบ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที่ 45
 หน้าที่ 78
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง
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โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน หมูที่ 13 ตําบลวังดาล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง ภายในหมูบ้าน หมูที่ 13 ที่
ชํารุดภายในหมูบ้านระหวางปีงบประมาณ โดยมีปริมาณลูกรังไม
น้อยกวา 350 ลูกบาศกเมตร พร้อมปรับเกลี่ยแตงเรียบ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที่ 48
 หน้าที่ 79
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน หมูที่ 14 ตําบลวังดาล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง ภายในหมูบ้าน หมูที่ 14 ที่
ชํารุดภายในหมูบ้านระหวางปีงบประมาณ โดยมีปริมาณลูกรังไม
น้อยกวา 350 ลูกบาศกเมตร พร้อมปรับเกลี่ยแตงเรียบ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที่ 49
 หน้าที่ 79
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน หมูที่ 15 ตําบลวังดาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง ภายในหมูบ้าน หมูที่ 15 ที่
ชํารุดภายในหมูบ้านระหวางปีงบประมาณ โดยมีปริมาณลูกรังไม
น้อยกวา 175 ลูกบาศกเมตร พร้อมปรับเกลี่ยแตงเรียบ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –พ.ศ.2570) ลําดับ
ที่ 51 หน้าที่ 80
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน หมูที่ 16 ตําบลวังดาล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง ภายในหมูบ้าน หมูที่ 16 ที่
ชํารุดภายในหมูบ้านระหวางปีงบประมาณ โดยมีปริมาณลูกรังไม
น้อยกวา 350 ลูกบาศกเมตร พร้อมปรับเกลี่ยแตงเรียบ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที่ 55
 หน้าที่ 80
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง
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โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน หมูที่ 2 ตําบลวังดาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง ภายในหมูบ้าน หมูที่ 2 ที่ชํารุด
ภายในหมูบ้านระหวางปีงบประมาณ โดยมีปริมาณลูกรังไมน้อย
กวา 175 ลูกบาศกเมตร พร้อมปรับเกลี่ยแตงเรียบ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที่ 4
 หน้าที่ 71
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน หมูที่ 3 ตําบลวังดาล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน หมูที่ 3 ที่ชํารุด
ภายในหมูบ้านระหวางปีงบประมาณ โดยมีปริมาณลูกรังไมน้อย
กวา 350 ลูกบาศกเมตร พร้อมปรับเกลี่ยแตงเรียบ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที่ 11
 หน้าที่ 72
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน หมูที่ 5 ตําบลวังดาล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง ภายในหมูบ้าน หมูที่ 5 ที่ชํารุด
ภายในหมูบ้านระหวางปีงบประมาณ โดยมีปริมาณลูกรังไมน้อย
กวา 350 ลูกบาศกเมตร พร้อมปรับเกลี่ยแตงเรียบ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที่ 22
 หน้าที่ 74
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน หมูที่ 6 ตําบลวังดาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง ภายในหมูบ้าน หมูที่ 6 ที่ชํารุด
ภายในหมูบ้านระหวางปีงบประมาณ โดยมีปริมาณลูกรังไมน้อย
กวา 175 ลูกบาศกเมตร พร้อมปรับเกลี่ยแตงเรียบ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที่ 23
 หน้าที่ 74
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง
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โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน หมูที่ 7 ตําบลวังดาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง ภายในหมูบ้าน หมูที่ 7 ที่ชํารุด
ภายในหมูบ้านระหวางปีงบประมาณ โดยมีปริมาณลูกรังไมน้อย
กวา 175 ลูกบาศกเมตร พร้อมปรับเกลี่ยแตงเรียบ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที่ 28
 หน้าที่ 75
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน หมูที่ 8 ตําบลวังดาล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง ภายในหมูบ้าน หมูที่ 8 ที่ชํารุด
ภายในหมูบ้านระหวางปีงบประมาณ โดยมีปริมาณลูกรังไมน้อย
กวา 350 ลูกบาศกเมตร พร้อมปรับเกลี่ยแตงเรียบ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –พ.ศ.2570) ลําดับ
ที่ 29 หน้าที่ 75
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน หมูที่ 9 ตําบลวังดาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง ภายในหมูบ้าน หมูที่ 9 ที่ชํารุด
ภายในหมูบ้านระหวางปีงบประมาณ โดยมีปริมาณลูกรังไมน้อย
กวา 175 ลูกบาศกเมตร พร้อมปรับเกลี่ยแตงเรียบ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที่ 35
 หน้าที่ 76
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัสติกคอนกรีต
ถนนสายบ้านหนองตาสา ซอย 1 หมูที่ 9  ตําบลวังดาล

จํานวน 172,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาว 100 เมตร ความหนา 0.05
 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมน้อยกวา 400 ตารางเมตร
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลําดับที่ 10 หน้าที่ 14
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองโคลน หมูที่ 13 ตําบลวัง
ดาล

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองโคลน หมูที่ 13
 ตําบลวังดาล
1.ถางป่า ขุดตอ กรุยทาง ถนนพื้นที่ กว้าง 6 เมตร ความ
ยาว 1,300 เมตร
2.ลงลูกรังปรับพื้นที่ถนน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,300
 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแตงเรียบ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข เปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลําดับที่ 17 หน้าที่ 15
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง

โครงการปรับปรุงฝายหนองโปรง หมูที่ 3 ตําบลวังดาล จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางระบบทอเหลี่ยมระบายน้ําบริเวณหนอง
โปรง ความยาวรวม 16 เมตร (จํานวน 2 แถว)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลําดับที่ 6 หน้าที่ 13
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา k) (คากอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา k) (คากอสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)
หนวยงานที่รับผิดชอบ  กองชาง
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 563,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 563,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 543,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจ้างเหมากําจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ําตามลําคลอง
ภายในตําบลวังดาล

จํานวน 493,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมารถแบ็คโฮพร้อมน้ํามันและคนขับ (รวมคา
ขนย้ายแล้ว) เพื่อกําจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ําภายในตําบล
วังดาล จํานวน 36 วัน วันละ 8 ชั่วโมงภายในตําบลวังดาล
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  ลําดับ
ที่  3  หน้าที่ 100
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง

โครงการรักษน้ํา รักษป่า รักษาแผนดิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรักษน้ํา รักษ
ป่า รักษาแผนดิน
-เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  ลําดับที่ 2
 หน้าที่ 100
หนวยงานที่ผิดชอบ  สํานักงานปลัด
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นพืชและสัตว ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว อาหารสัตว พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา วัสดุเพาะชํา ผ้าใบหรือ
พลาสติก จอบหมุน จานพรวน มีด  จอบ เสียมฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่ผิดชอบ สํานักงานปลัด
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