
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลโรงเข

อําเภอบานลาด   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,950,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 9,228,912 บาท
งบกลาง รวม 9,228,912 บาท

งบกลาง รวม 9,228,912 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 103,272 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และแกไข
เพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และแกไขเพิ่ม
เติม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท0808.2
/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว1620 ลง
วันที่ 22 เมษายน 2562

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,140 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจางประสบ
อันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และแกไข
เพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และแกไขเพิ่ม
เติม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท0808.2
/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว1620 ลง
วันที่ 22 เมษายน 2562
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7,279,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนการสรางหลักประกันรายไดให
แกผูสูงอายุ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2552 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม  2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม  2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- 2565)  ของ
องคการบริหารสวนตําบลโรงเขหนา  94  ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,252,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการ
หรือทุพพลภาพ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2553 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม  2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม  2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข หนา 94 ลําดับที่ 3

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูป่วยเอดส
- เป็นไปตามระเบียบ มท.วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยัง
ชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/1994 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลโรงเข
หนา 94 ลําดับที่ 1
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เงินสํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

 -  เพื่อเป็นคาใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอน
ของประชาชนเป็นสวนรวมได เชน การป้องกันและแกไขปัญหา
อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัย
หนาว วาตภัย ไฟป่า และหมอกควัน เป็นตน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.๒๕๕๐ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แกไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215
 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการแกปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจก
โคง  จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผน
พลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ เป็นตน
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดเพชรบุรีที่ พบ 0023.4/ว10226 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2562
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 163,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด ( อบต.รอยละ 1 ของเงินรายไดไม
รวมเงินอุดหนุน) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2500 และแกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546  และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามกฎกระทรวงหักเงินจากประมาณการรายรับในงบ
ประมาณรายจายประจําปี สมทบเขาเป็นกองทุนบําเหน็จ บํานาญ
ขาราชการทองถิ่น พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5
/ว 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31
 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563

สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.โรงเข จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลโรงเข
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ.2563
-ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคการ
บริหาร สวนตําบลโรงเข  หนา 94 ลําดับที่ 4
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,615,478 บาท

งบบุคลากร รวม 4,290,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนใหแกนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกนายกองคการ
บริหารสวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษใหแกนายกองคการบริหารสวน
ตําบล   รองนายกองคการบริหารสวนตําบล

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,195,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เป็นเงิน 134,640    บาท  
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เป็นเงิน  110,160   บาท    
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เป็นเงิน  864,000   บาท 
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เป็นเงิน  86,400   บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,410,440 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,767,360 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่นประจําปี
และเงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการพนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี ใหแกพนักงานสวนทองถิ่น  สังกัดสํานัก
ปลัด จํานวน 4 อัตรา ไดแก ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล,หัวหนาสํานักปลัด,นักทรัพยากรบุคคล และ นักจัดการงาน
ทั่วไป

เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงปลัด/หัวหนาสวนราชการ ใหแก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  และ หัวหนาสํานักปลัด

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 409,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง สังกัดสํานักปลัด จํานวน 3 อัตรา ไดแก ผูชวย
เจาพนักงานธุรการ,คนงาน และพนักงานขับรถยนต

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง สังกัด
สํานักปลัด จํานวน 2 อัตรา ไดแก  พนักงานขับรถยนต และคน
งาน

วันที่พิมพ : 23/8/2564  14:38:48 หนา : 6/87



งบดําเนินงาน รวม 2,194,618 บาท
ค่าตอบแทน รวม 429,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 337,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี  สําหรับพนักงานสวนทอง
ถิ่น จํานวน 187,000 บาท
2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือก
ตั้ง จํานวน 150,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
    2.1คาใชจายประจําศูนยประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
       - คาตอบแทนประธานกรรมการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
       - คาตอบแทนกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
      - คาตอบแทนผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
      - คาตอบแทนนายอําเภอ/ผูอํานวยการเขต
      - คาตอบแทนนายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถิ่น
      - คาตอบแทนอนุกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหชวย
เหลือในการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
      - คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทําการสําหรับ
พนักงาน ลูกจางของ อปท.
     2.2 คาใชจายประจําหนวยเลือกตั้ง
         - คาตอบแทนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง (ประธาน
กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 1 คน, กรรมการประจําหนวย
เลือกตั้ง 8 คน และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 2 คน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป ที่
มีคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/คาเชาซื้อใหแกพนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบที่กําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ขาราชการ/ พนักงาน
และผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ
กําหนด   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนตําบล พ.ศ.2563

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ผูบริหารทองถิ่น ตาม
ระเบียบกําหนด   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนตําบล พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 1,300,618 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป(ภารโรง) และจาง
เหมาบริการลักษณะงานอื่นๆ ตามอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล และรายจายอื่นๆ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่  15 มกราคม 2563

คาจางเหมายามรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ทําการ อบต.โรงเข จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมายามรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ทํา
การ อบต.โรงเข
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่  15 มกราคม 2563

คาเชาอาคารเก็บพัสดุ จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาอาคารเก็บพัสดุ ณ ที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลโรงเข

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 258,618 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย  ดังนี้
1.คาถายเอกสาร
2.คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือและเอกสารตางๆ
3.คาซักฟอก
4.คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล
5.คาจางเหมาทําความสะอาด ฯลฯ
6.คาระวางบรรทุก
7.คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน)
8.คาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใดใน อบต.โรงเขและ
พื้นที่ตําบลโรงเข ฯลฯ
9.คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
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เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ  หรือ
สิ่งพิมพตางๆ
10.คาธรรมเนียมตางๆ
11.คาเบี้ยประกัน
12.คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําสั่งพิพากษา
13.คาใชจายในการรังวัด ตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณ
ประโยชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลโรงเข
14.คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา คา
จางออกแบบ คารับรองแบบ  คาจางทนายความ คาจางผูเชี่ยว
ชาญบัญชี คาจางปรับปรุงโดเมน website คาตรวจวินิจฉัย
โรค คาทําหมันสัตว
15.คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอ
สราง
16.คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ
     1)คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการ
ไดใชบริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
     2)คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าการเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ
17.คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ
     1)คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
     2)คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม
รวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ ฯลฯ
19.คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท ยก
เวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพท
ภายใน
20.คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินสิ่งกอ
สราง)ฯลฯ
21.คาจางเหมาสูบน้ํา

วันที่พิมพ : 23/8/2564  14:38:48 หนา : 10/87



รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย ดังนี้
1.คารับรองบุคคลในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาอาหารและเครื่องดื่มในการตอนรับบุคคลที่มานิ
เทศนงานตรวจงาน เยี่ยมเยือน อบต.โรงเข หรือศึกษาดูงาน 
2.คาเลี้ยงรับรองในการประชุม จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาอาหารและเครื่องดื่มที่ใชสําหรับเลี้ยงรับรองใน
การประชุมสภาหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวาง อปท. กับ อปท
. หรือ อปท. กับ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน และการประชุมอื่นๆ
-เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0799
 ลงวันที่ 5 กันยายน 2563 เรื่อง ระเบียบทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
 ลงวันที่ 28 กรกฏาคม 2548 เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิก
จายเงิน คารับรอง หรือเบี้ยเลี้ยงรับรองของ อปท.
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายการเลือกตั้งนายกองคการ บริหารสวนตําบล/สมาชิกสภา
องคการ บริหารสวนตําบลรวมถึงประชาสัมพันธ ขอมูลแกประชาชน
ในการเลือกตั้งสภา ผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา

จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งใหความรวมมือในการประชา
สัมพันธ การรณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนให
ทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง
ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5013
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข หนา 98 ลําดับที่ 7
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คาใชจายเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกอาณาจักร
ของ คณะผูบริหารสมาชิก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง

จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา คาใชจายใน
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการสําหรับคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป องคการบริหารสวนตําบลโรงเข และผูไดรับอนุญาต
และมีคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหกับองคการบริหารสวนตําบล
โรงเข เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบิน  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข หนา 98 ลําดับที่ 9

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
สําหรับคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป องคการบริหารสวนตําบล
โรงเข และคาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หนา 7 ลําดับที่ 1
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารงาน อบต. จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน อบต. เชน คาใชจายในการฝึกอบรม   การดูงาน
นอกสถานที่ สําหรับคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ไดแก คา
สมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม   คายานพาหนะและรายจายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข หนา 98 ลําดับที่ 8

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบลโรงเข ใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน รถยนตสวน
กลาง, รถจักรยานยนต,  รถยนตบรรทุกน้ํา, เครื่องจักรกล
ตางๆ, เครื่องถายเอกสาร, เครื่องพิมพดีด, เครื่องปรับ
อากาศ  และทรัพยสินอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560
- เป็นไปตาม กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
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ค่าวัสดุ รวม 295,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประกอบดวย
    วัสดุคงทน เชน หนังสือ, เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ,เครื่องเจาะ
กระดาษและวัสดุคงทนอื่นๆ 
    วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ , หมึก , ดินสอ ,ปากกา และวัสดุ
สิ้นเปลืองอื่นๆ
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตาม กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบดวย วัสดุคง
ทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน และวัสดุคงทนอื่นๆ ,วัสดุ
สิ้นเปลือง เชน ฟิวส, หลอดไฟฟ้า และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ,วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง, แผงวงจร และวัสดุ
อุปกรณอื่น ๆ 
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตาม กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ประกอบดวย 
   วัสดุคงทน  เชน  หมอ , กระทะ , กะละมัง ,ตะหลิว และคา
วัสดุคงทนอื่นๆ
   วัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก,สบู ,น้ํายาดับกลิ่น ,แปรง  และ
วัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง ประกอบดวย
   วัสดุคงทน เชน ไม
ตางๆ ,คอน, คีม, ชะแลง, จอบ, สิ่ว, เสียม,เลื่อย, ขวาน, กบไส
ไม, เทปวัดระยะ, เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับ
เมตร, ลูกดิ่ง, สวาน, โถสวม, อางลางมือ, ราวพาดผา และ
คา    วัสดุคงทนอื่นๆ
   วัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันทาไม,ทินเนอร ,สี, ปูน
ซีเมนต, ทราย, อิฐหรือ
ซีเมนต บล็อก, กระเบื้อง, สังกะสี, ตะปู, เหล็กเสน, แปรงทาสี,ปูน
ขาว ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและ
อุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล และคาวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประกอบดวย 
           วัสดุคงทน เชน ไขควง, ประแจ , แมแรง ,กุญแจปาก
ตาย,กุญแจเลื่อน, คีมล๊อค, ล็อคเกียร, ล็อคคลัตช, กระจกโคง
มน, ล็อคพวงมาลัย,สัญญาณไฟกระพริบ, สัญญาณไฟฉุก
เฉิน, กรวยจราจร และคาวัสดุคงทนอื่นๆ 
           วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต, น้ํามันเบรก, น๊อตและ
สกรู,สายไมล, เพลา, ฟิลมกรองแสง และคาวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ
           วัสดุอุปกรณ ประกอบและอะไหล เชน เบาะรถ
ยนต , เครื่องยนต (อะไหล) , ชุดเกียรรถยนต , เบรก , ครัช, พวง
มาลัย,สายพานใบพัด, หมอน้ํา, หัวเทียน, แบตเตอรี่, จาน
จาย, ลอ, ถังน้ํามัน, ไฟหนา, ไฟเบรก, อานจักรยาน, ตลับลูก
ปืน, กระจกมองขางรถ ยนต, กั้นชนรถยนต, เข็มขัดนิรภัย และคา
วัสดุอุปกรณอื่นๆ 
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประกอบดวย
    วัสดุสิ้นเปลือง เชน แก๊สหุงตม, น้ํามันเชื้อเพลิง, น้ํามัน
ดีเซล,น้ํามันก๊าด, น้ํามันเบนซิน, น้ํามันเตา, น้ํามันจารบี, น้ํามัน
เครื่อง,ถาน, ก๊าส และวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ 
    สําหรับรถสวนกลาง ไดแก รถยนต,รถจักรยานยนต, รถยนต
บรรทุกน้ํา,เครื่องพนหมอกควัน  เครื่องตัดหญาและรายจาย
อื่นๆ ที่ใชในการปฏิบัติราชการและเป็นคาเชื้อเพลิงและหลอลื่น
สําหรับเครื่องจักรกลของหนวยงานตางๆ ที่ขอมาใชราชการและ
จายสนับสนุนใหหนวยงานและกลุมองคกรตางๆ ในการปฏิบัติ
หนาที่อันเป็นประโยชนแก อบต.
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2549
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประกอบดวย 
  วัสดุคงทน เชน ขาตั้งกลอง , ขาตั้งเขียนภาพ, กลองและระวิงใส
ฟิลมภาพยนตร และรายจายอื่นๆ
  วัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน , สี , กระดาษเขียนโปรสเตอร และราย
จายอื่นๆ
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประกอบดวย 
   วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
    วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive), เทปบันทึก
ขอมูล( 
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) และ
รายจายอื่นๆ  และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวย
ประมวลผล, ฮารดดิสกไดรฟ, ซีดีรอมไดรฟ, แผนกรองแสง และ
รายจายอื่นๆ
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 170,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
โรงเข เชน ไฟฟ้าสาธารณะ อาคารสถานที่ตางๆและหอกระจา
ยขาวไรสายประจําหมูบานที่อยูในความดูแล และรายจายอื่นๆ

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
โรงเขและอาคารอเนกประสงคองคการบริหารสวนตําบลโรงเข
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท เชน คาโทรศัพทพื้นฐาน,คาโทรศัพท
เคลื่อนที่รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาหมายเลขโทรศัพท  คา
บํารุงรักษาสายและรายจายอื่นๆ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย, คาธนาณัติ, คาดวงตรา
ไปรษณียากร และรายจายอื่นๆ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ตความเร็ว
สูง และคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเชาพื้นที่เว็ปไซต  คาเคเบิ้ลทีวี และ
รายจายอื่นๆ

งบลงทุน รวม 120,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 120,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร จํานวน 4,500 บาท

-เพื่อจัดซื้อตูเหล็กเก็บแฟ้มเอกสารแบบเหล็ก จํานวน 1 ตู ตู
ละ 4,000 บาท (ราคาตามทองตลาด)  แบบเหล็ก 40 ชอง ชนิดมี
ลอเลื่อนขนาดไมนอยกวา 91 X 31 X 176 ซม.
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค สําหรับสํานักงาน จํานวน 1
 เครื่อง (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ปี 63)                      
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATAหรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA  จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface) 
แบบ 10/100/1000Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetoot
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ หรือ คาซอม
กลาง) เปลี่ยนถังบรรจุน้ําของรถบรรทุกน้ํา,เปลี่ยนระบบไฮดรอริค
,ทําสีใหมรถบรรทุกน้ํา/รถยนตทั้งคัน,เปลี่ยนเครื่องยนตใหม
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการ ชวยเหลือประชาชนขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น (สถานที่กลาง)

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น โครงการ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี ประจําปีงบ
ประมาณ 2565 โดยเบิกจายใหกับ อบต.ถ้ํารงค ซึ่งเป็นหนวยงาน
ที่ไดรับมอบหมายจากอําเภอบานลาด 
- ตามหนังสือที่ พบ 76401/ว037 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข หนาที่ 99 ลําดับที่ 12
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 541,130 บาท
งบบุคลากร รวม 435,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 435,720 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 435,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่นประจําปีให
แกนักวิเคราะหนโยบายและแผน

งบดําเนินงาน รวม 105,410 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,410 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 37,410 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนทอง
ถิ่น จํานวน  37,410   บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป ที่
มีคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบที่กําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ พนักงานและ
ผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกําหนด   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนตําบล พ.ศ.2563 

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา คาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ  ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการสําหรับพนักงานสวนตําบล เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศ ยาน คาทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข หนา 98 ลําดับที่ 9

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม สําหรับพนักงานสวน
ตําบล และ คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หนา 7 ลําดับที่ 2
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประกอบดวย
    วัสดุคงทน เชน หนังสือ, เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ,เครื่องเจาะ
กระดาษและวัสดุคงทนอื่นๆ 
    วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ , หมึก , ดินสอ ,ปากกา และวัสดุ
สิ้นเปลืองอื่นๆ
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตาม กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,663,760 บาท
งบบุคลากร รวม 1,797,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,797,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,398,360 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่นประจําปี
และเงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการพนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี ใหแกพนักงานสวนทองถิ่น กอง
คลัง จํานวน 4 อัตรา ไดแก ผูอํานวยการกองคลัง,นักวิชาการเงิน
และบัญชี,นักวิชาการพัสดุและนักวิชาการจัดเก็บรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 357,240 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจางสังกัด กองคลัง จํานวน 2 อัตรา ไดแก ผูชวยเจา
พนักงานการเงินและบัญชี และผูชวยเจาพนักงานที่พัสดุ
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งบดําเนินงาน รวม 850,160 บาท
ค่าตอบแทน รวม 337,160 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 282,160 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ จํานวน  50,000
 บาท
2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางและราย
จายอื่นๆ จํานวน 70,000   บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว
 156 ลงวันที่ 19กันยายน 2560
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว
 85 ลงวันที่ 6กันยายน 2561
3.เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงานสวนทอง
ถิ่น จํานวน 162,160   บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ ที่มีคําสั่งใหปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามระเบียบกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 358,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการเพื่อจายเป็นคาจางเหมาคนงาน
ทั่วไป (ผูชวยปฏิบัติงานจัดเก็บรายได) และจางเหมาบริการ
ลักษณะงานอื่นๆ ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
และรายจายอื่นๆ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจาย  ดังนี้
1.คาถายเอกสาร
2.คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือและเอกสารตางๆ
3.คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาว ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือ
สิ่งพิมพตางๆ) คารับวารสาร หรือ เอกสารทางวิชาการอื่นๆ คาจัด
ทําวารสารประชา สัมพันธ  ฯลฯ
4.คาธรรมเนียมตางๆ
5.คาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใดใน องคการบริหาร
สวนตําบลโรงเขและในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลโรง
เข ฯลฯ
6.คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ
7.คาจัดทําแผนป้ายและแผนผาประชาสัมพันธ เพื่อรณรงค เผย
แพร และสรางความตระหนักตางๆ เชน ป้ายประชาสัมพันธถึง
โทษและพิษภัยยาเสพติด ป้ายรณรงคตอตานยาเสพติด ป้าย
รณรงคหรือสรางจิตสํานึก  ตางๆ ป้าย ประชาสัมพันธโครงการ
ตางๆ กิจกรรมตางๆ ตามนโยบาย คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง  การซึ่ง
อยูในความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ ขององคการบริหารสวน
ตําบลโรงเข และรายจายอื่นๆ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา  คาใชจายใน
การเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เกี่ยวกับการปฏิบัติราช การสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จางตามภารกิจ และพนักงานจาง ทั่วไป สังกัดกองคลัง เชน คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน และรายจายอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข หนา 98 ลําดับที่ 9

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม สําหรับพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง ทั่วไป สังกัดกอง
คลัง และ คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4  หนา 7 ลําดับที่ 3

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดทําแผนที่ภาษีและทะ เบียนทรัพยสินในเขต
องคการบริหารสวนตําบลโรงเข เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายไดใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข เพื่อใหใชงานไดตามปกติ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร, เครื่องพิมพดีด, เกาอี้, เครื่องปรับอากาศ และราย
จายอื่นๆ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่  15 มกราคม 2563
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตาม กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560

ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประกอบดวย
     วัสดุคงทน เชน หนังสือ,เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก,เครื่องเจาะ
กระดาษ และรายจายอื่นๆ
     วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา และราย
จายอื่นๆ 
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกคาองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 95,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประกอบดวย 
     วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
     วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล(
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,Compact Disc,Digi
tal Video Disc, Flash Drive),เทปบันทึก
ขอมูล(Reel Magnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) 
และรายจายอื่นๆ  และวัสดุอุปกรณประกอบ
และ อะไหล เชน หนวยประมวลผล, ฮารดดิสกไดรฟ, ซีดีรอมไดร
ฟ, แผนกรองแสง และรายจายอื่นๆ
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.
2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกคาองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค สําหรับสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค สําหรับสํานักงาน จํานวน 1
 เครื่อง  (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร)                       
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATAหรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA  จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface) 
แบบ 10/100/1000Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetoot
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 385,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่นประจําปีให
แกนักวิชาการตรวจสอบภายใน

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 18,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป ที่
มีคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559  
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา คาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการสําหรับพนักงานสวนตําบล เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาทาง ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข หนา 98 ลําดับที่ 9

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม สําหรับพนักงานสวน
ตําบล และ คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หนา 7 ลําดับที่ 4
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ค่าวัสดุ รวม 2,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประกอบดวย
      วัสดุคงทน เชน หนังสือ, เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ,เครื่องเจาะ
กระดาษและวัสดุคงทนอื่นๆ 
      วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ , หมึก , ดินสอ ,ปากกา และ
วัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตาม กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกคาองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 364,000 บาท

งบบุคลากร รวม 282,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 282,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 246,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง จํานวน 2 อัตรา ไดแก ผูชวยเจาพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง

งบดําเนินงาน รวม 82,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี  สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2560
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ค่าใช้สอย รวม 17,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา คาใชจายใน
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการสําหรับ พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป องคการบริหารสวนตําบล
โรงเข และผูไดรับอนุญาตและมีคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหกับ
องคการบริหารสวนตําบลโรงเข เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข  หนาที่ 98  ลําดับที่ 9

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม สําหรับ พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป และคาลง
ทะเบียนตางๆ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หนาที่ 8  ลําดับที่ 1
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โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง เทศกาล จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลประจําปี 2565 ไดแก เทศกาลปีใหม เทศกาล
สงกรานต โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาติดตั้งไฟสองสวาง
บริเวณจุดเสี่ยง , คาป้ายประชาสัมพันธ และรายจายอื่นๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท  0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 3892
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท  0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลโรงเขหนาที่ 82 ลําดับที่ 3   

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
      วัสดุคงทน ไดแก เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติ
งาน, เสื้อ กางเกง ผา, เครื่องหมายตางๆ, ถุงเทา/ถุง
มือ, รองเทา และวัสดุคงทนอื่น ฯลฯ
      วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก วุฒิบัตร อปพร., บัตรประจํา อป
พร., เข็มเครื่องหมาย อปพร. และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตาม กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.                    2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ประกอบดวย 
       วัสดุคงทน ไดแก วาลวน้ําดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอ
สายสงน้ํา, สายดับเพลิง, อุปกรณดับไฟป่า (เชน สายฉีด, ถัง, ไม
ตบไฟ) ฯลฯ
       วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ถังดับเพลิง, ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตาม กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,373,450 บาท

งบบุคลากร รวม 1,637,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,637,520 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,031,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่นประจําปี
และเงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการพนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี ใหแกพนักงานสวนทองถิ่น  และ พนักงาน
ครู จํานวน  3  อัตรา ไดแก นักวิชาการศึกษา,ตําแหนง ครูศูนย
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองกาทอง ,ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดดอนกอก

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครู
จํานวน 2 อัตรา ไดแก ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองกา
ทอง และ ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนกอก

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 497,880 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงาน
จาง จํานวน 3 อัตรา ไดแก ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองกาทอง, ตําแหนง ผูดูแล
เด็ก (ทักษะ) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหวา, ตําแหนง ผูดูแล
เด็ก (ทักษะ) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลาดโพธิ์

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตาง ๆ ให
แกพนักงานจาง
จํานวน 1 อัตรา ไดแก ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานลาดโพธิ์

วันที่พิมพ : 23/8/2564  14:38:48 หนา : 43/87



งบดําเนินงาน รวม 1,097,530 บาท
ค่าตอบแทน รวม 142,710 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 132,710 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานสวนตําบล
และพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลโรงเข
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ค่าใช้สอย รวม 479,700 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา คาใชจายใน
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการสําหรับ พนักงานสวนตําบล พนักงาน
ครู พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลโรงเข และผูไดรับ
อนุญาตและมีคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหกับองคการบริหารสวน
ตําบลโรงเข เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบิน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข หนา 98 ลําดับที่ 9

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม สําหรับพนักงานสวน
ตําบล พนักงานครู พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลโรง
เข และคาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หนา 8 ลําดับที่ 1

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ บริหารสถานศึกษาสําหรับศูนย 
พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 414,700 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันใหแกเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขององคการบริหารสวนตําบลโรงเข จํานวน 4
 ศูนย จํานวน 245 วัน จํานวน 267,540 บาท ไดแก
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 - ศพด.รร.วัดดอนกอก จํานวน 8 คน ๆ ละ 21 บาท จํานวน 245
 วัน  เป็นเงิน 41,160 บาท
- ศพด.บานลาดโพธิ์ จํานวน 8 คน ๆ ละ 21 บาท จํานวน 245
 วัน  เป็นเงิน 41,160 บาท
- ศพด.รร.วัดหวา จํานวน 18 คน ๆ ละ 21 บาท จํานวน 245
 วัน  เป็นเงิน 92,610 บาท
- ศพด.รร.วัดหนองกาทอง จํานวน 18 คน ๆ ละ 21 บาท จํานวน 
245 วัน  เป็นเงิน 92,610 บาท
2. เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอนใหแกเด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลโรงเข จํานวน 4
 ศูนย จํานวน 52 คนๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 88,400 บาท
 3. เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน ปีละ 200 บาท ตอคน ใหแกเด็ก
เล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลโรง
เข จํานวน 4 ศูนย จํานวน 52 คนๆ ละ 200 บาท เป็น
เงิน 10,400 บาท
4. เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน  ปีละ 200 บาท ตอคนใหแก
เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลโรง
เข จํานวน 4 ศูนย จํานวน 52 คนๆ ละ 200 บาท เป็น
เงิน 10,400 บาท
5. เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน ปีละ 300 บาท ตอคน ให
แกเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลโรง
เข จํานวน 4 ศูนย จํานวน 52 คนๆ ละ 300 บาท เป็น
เงิน 15,600 บาท
6. เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปีละ 430 บาท ตอ
คน ใหแกเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน
ตําบลโรงเข จํานวน 4 ศูนย จํานวน 52 คนๆ ละ 430 บาท เป็น
เงิน 22,360 บาท
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการ
จายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
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/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม  2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- 2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข  หนา 86 ลําดับที่ 4

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก
คณะผูบริหาร, สมาชิกสภา, พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
องคการบริหารสวนตําบลโรงเข
- เป็นไปตามระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบและการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ของ
องคการบริหารสวนตําบลโรงเข  หนา  85 ลําดับที่ 3

โครงการอบรมเยาวชนดานการ อนุรักษสิ่งแวดลอม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมเยาวชนดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาสมนาคุณ
วิทยากร, คาอาหาร, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และรายจาย
อื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข  หนา 84  ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน เครื่องถายเอกสาร, เครื่องพิมพดีด และรายจายอื่นๆ
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

ค่าวัสดุ รวม 475,120 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 465,120 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000
 บาท ประกอบดวย
      วัสดุคงทน ไดแก หมอ, กระทะ, กะละมัง, ตะหลิว และวัดสุ
คงทนอื่นๆ ฯลฯ
       วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ไมกวาด, เขง, มุง, ผาปูที่นอน,ปลอก
หมอน, หมอน, ผาหม, ผาปูโต๊ะ, น้ําจืดที่ซื้อจากรานเอกชน,หัวดูด
ตะกอนสระวายน้ํา และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ 
-คาอาหารเสริม (นม)  จํานวน  445,120   บาท   เพื่อจายเป็น
1) คาอาหารเสริม (นม)  สําหรับในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข จํานวน 4 ศูนย ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดหนองกาทอง, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอน
กอก, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหวา และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานลาดโพธิ์  จํานวน  52  คน จํานวน  260  วัน ๆ ละ 8
 บาท เป็นเงิน  108,160  บาท
2) คาอาหารเสริม (นม)  สําหรับนักเรียน ทั้ง 4 โรงเรียนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลโรงเข ไดแก โรงเรียนวัดหนองกา
ทอง, โรงเรียนวัดดอนกอก, โรงเรียนวัดหวา และโรงเรียนบาน
ลาดโพธิ์ จํานวน  162  คน จํานวน  260  วัน ๆ ละ 8 บาท เป็น
เงิน  336,960  บาท
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2563
 - เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือ
สนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีคัด
เลือก  และวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2554
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข  หนาที่ 85  ลําดับที่ 2
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประกอบดวย 
   วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
    วัสดุสิ้นเปลือง เชนอุปกรณบันทึก
ขอมูล(
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc,Digit
al Video Disc, Flash Drive),เทปบันทึก
ขอมูล(Reel Magnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) 
และรายจายอื่นๆ  และวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน หนวยประมวลผล, ฮารดดิสกไดรฟ, ซีดีรอมไดรฟ
, แผนกรองแสง และรายจายอื่นๆ
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
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งบเงินอุดหนุน รวม 638,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 638,400 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อาหารกลางวันโรงเรียนสําหรับ นักเรียน จํานวน 638,400 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันโรงเรียนสําหรับนักเรียนโรงเรียน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโรงเข จํานวน 4
 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดหนองกาทอง, โรงเรียนวัดดอน
กอก, โรงเรียนวัดหวา และ โรงเรียนบานลาดโพธิ์ จํานวน 200
 วัน วันละ 21 บาท จํานวน 152 คน 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.8/ว4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการ
จายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม  2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข  หนาที่ 86  ลําดับที่ 5
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 565,600 บาท

งบดําเนินงาน รวม 565,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 495,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว และขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการ 
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก พิษสุนัขบาตามพระปณิธาน  
ศาสตรจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 5,100 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสํารวจขอมูล
จํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน ศาสตร
จารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาสํารวจประชากรสุนัข
และแมว ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจาของ ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลโรงเข 3 ตําบล 12 หมูบาน ไดแก ตําบลโรงเข ตําบล
ลาดโพธิ์ และตําบลสะพานไกร แบงออก
เป็น        จํานวน สุนัข  566  ตัว และแมว 284 ตัว รวมทั้ง
สิ้น 850 ตัว เบิกจายคาสํารวจในอัตราตัวละ 6 บาท   ตอปี เป็น
เงิน  5,100 บาท (ขอมูลประชากรสุนัขและแมว  ณ  8
  กุมภาพันธ  2564)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคการบริหารสวน
ตําบลโรงเข  หนา 8  ลําดับที่ 3
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดตอ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
การระบาดของโรคติดตอ เชน  การป้องกันและระงับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และป้องกันควบคุมโรคไขเลือด
ออก เป็นตน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 2120 ลงวันที่  9 เมษายน  2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 2343 ลงวันที่  22 เมษายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563 ขององคการบริหารสวนตําบลโรงเข หนา 4 ลําดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมใหความรูเกี่ยวกับยา เสพติด จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมใหความรู
เกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย คาสมนาคุณ
วิทยากร, คาอาหาร, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และรายจาย
อื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบและการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ของ
องคการบริหารสวนตําบลโรงเข  หนา 89  ลําดับที่ 7
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โครงการพระราชดําริดาน สาธารณสุข จํานวน 240,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข  จํานวน 3 โครงการ  ตามที่ประชาคมหมูบานให
ความเห็นชอบ เชน คาอาหาร
, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาสมนาคุณวิทยากร, คาวัสดุเครื่อง
เขียนและอุปกรณ และรายจายอื่นๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.8/ว 4002 ลงวันที่  25 ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข 
หนาที่ 88  ลําดับที่ 6

โครงการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบา จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค
ป้องกันโรคพิษสุนัขบา โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายใน
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา และรายจายอื่นๆ เพื่อ ลด
อัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบาในสัตวและลดอัตราการตายในมนุษย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.
 2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข หนาที่ 88  ลําดับที่ 2
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โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน  ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 25,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจานองนาง
เธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลักษณ อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีคาใชจายในการขับเคลื่อน
โครงการฯ ประกอบดวย คาจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการฉีด
เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา สําหรับประชากรสุนัขและ
 แมว ที่มีเจาของ และไมมีเจาของในเขตองคการบริหารสวนตําบล
โรงเข  3 ตําบล 12 หมูบาน ไดแก ตําบลโรงเข ตําบลลาด
โพธิ์ และตําบลสะพานไกร แบงออกเป็น
 จํานวนสุนัข 566 ตัว และ แมว 284 ตัว รวมทั้งสิ้น 850 ตัว เบิก
จายในอัตราตัวละ 30 บาท เป็น  เงิน  25,500 บาท (ขอมูล
ประชากรสุนัขและแมว ณ 8 กุมภาพันธ 2564)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.8/ว 4002 ลงวันที่  25 ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข  หนา 7 ลําดับที่ 2
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โครงการหมูบานปลอดยุงลาย จํานวน 70,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการหมูบานปลอดยุง
ลาย เชน เป็นคาพนหมอกควัน  กําจัดยุงลาย พนอยางนอย ปี
ละ 2 ครั้ง และใสทรายอะเบท คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ใน การพนหมอกควัน คาป้ายประชาสัมพันธและคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตาม กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วง เงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอ
ตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจ
รับพัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคการบริหารสวน
ตําบลโรงเข หนา 6 ลําดับที่  1
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โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ ป้องกันโรคเอดส จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคเอดส โดยมีคาใชจาย  ประกอบดวย คาสมนาคุณ
วิทยากร, คาอาหาร, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,คาวัสดุ, เครื่อง
เขียน และอุปกรณอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบและการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตาม กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วง เงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอ
ตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจ
รับพัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข หนา 88 ลําดับที่ 3
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประกอบ
ดวย
       วัสดุคงทน  ไดแก ชุดเครื่องมือผาตัด, ที่วางกรวย
แกว, กระบอกตวง, เบาหลอม และวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ
        วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สําลี และผาพันแผล, ยา
เวชภัณฑ, แอลกอฮอล,เคมีภัณฑ, ทรายอะเบท,น้ํายาพนหมอก
ควันกําจัดยุง, หนากากอนามัย ,ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใชครั้ง
เดียวทิ้ง) และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตาม กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วง เงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอ
ตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจ
รับพัสดุ พ.ศ.2560  
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 931,910 บาท

งบบุคลากร รวม 585,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 585,240 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 396,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่นประจําปี
และเงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการพนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี ใหแกพนักงานสวนทองถิ่น ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 189,240 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง  ไดแก ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

งบดําเนินงาน รวม 346,670 บาท
ค่าตอบแทน รวม 241,670 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 170,670 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงานสวนทอง
ถิ่น จํานวน 50,670 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗
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- คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น  จํานวน 120,000 บาท
       - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่น จํานวน 2 คน  จํานวน 12 เดือน โดย อาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่นไดปฏิบัติหนาที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ไม
นอยกวาวันละ 8 ชั่วโมง และไมนอยกวาเดือนละ  20 วัน จะได
รับเงินคาตอบแทนตามอัตราดังนี้
1.อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่ผานการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูง
อายุขั้นกลาง จํานวน 70 ชั่วโมง จะไดรับคาตอบแทนเดือน
ละ 5,000 บาท
 2.อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่ผานการอบรมหลักสูตรการดูแลผู
สูงอายุขั้นกลาง จํานวน 70 ชั่วโมง และผานการอบรมหลักสูตรฝึก
อบรมเพิ่มเติมนักบริบาลทองถิ่น จํานวน 50 ชั่วโมง ของคณะ
กรรมการผูสูงอายุแหงชาติ จากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดใหมีการอบรม โดยไดรับ
อนุมัติใหใชหลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะได
รับเงินคาตอบแทนเดือนละ 6,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใช
จาย พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท0819.2
/ว6290 ลงวันที1่8 ตุลาคม 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0819.2
/ว4253 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0819.2
/ว2318 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป ที่
มีคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
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คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบที่กําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ผูบริหารทองถิ่น ขา
ราชการ พนักงานและผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตามระเบียบกําหนด   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนตําบล พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา  คาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการสําหรับพนักงานสวนตําบล เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข หนา 98 ลําดับที่ 9
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม สําหรับพนักงานสวน
ตําบล และ คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หนา 9 ลําดับที่ 1

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลโรงเข

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบลโรงเข โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาสมนาคุณวิทยากร, คาอาหาร, คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และรายจายอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบและการ
เขารับการฝึกอบรมของ เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข หนาที่ 91 ลําดับที่ 1

โครงการสนับสนุนยกระดับคุณภาพ ชีวิตคนพิการ จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนยกระดับ
คุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาสมนาคุณ
วิทยากร, คาอาหาร, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และ รายจาย
อื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- 2565)  ของ
องคการบริหารสวนตําบลโรงเข   หนา  91 ลําดับที่ 2
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประกอบดวย
     วัสดุคงทน เชน หนังสือ, เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ,เครื่องเจาะ
กระดาษและวัสดุคงทนอื่นๆ 
      วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ , หมึก , ดินสอ ,ปากกา และ
วัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตาม กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.
 2560
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 25,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ Big Cleaning Day จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณตางๆ, คาป้ายประชาสัมพันธ, คา
จางเหมาบริการตางๆ, คาอาหาร  และเครื่องดื่ม และคาใชจาย
อื่นๆที่จําเป็นที่ใชในการจัดโครงการตางๆ
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วง เงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอ
ตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจ
รับพัสดุ พ.ศ.
2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข  หนา 84 ลําดับที่ 1
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โครงการอบรมคัดแยกขยะ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณตางๆ, คาป้ายประชาสัมพันธ, คา
จางเหมาบริการตางๆ, คาอาหาร และเครื่องดื่ม และคาใชจาย
อื่นๆที่จําเป็นที่ใชในการจัดโครงการตางๆ
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วง เงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอ
ตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจ
รับพัสดุ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข  หนา 84 ลําดับที่ 2
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 55,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดประชุมประชาคมหมูบาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดประชุม
ประชาคมหมูบาน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร, คา
อาหารและเครื่องดื่ม, คาวัสดุ, เครื่องเขียนและอุปกรณ และราย
จายอื่น ๆ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข  หนาที่ 101 ลําดับที่ 1

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัด ทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประชุมประชาคม
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เชน การแกไขเพิ่มเติมหรือการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ,การฝึกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นโดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
อาหาร, คาอาหารวางและ เครื่องดื่ม, คาวัสดุ, เครื่องเขียน และ
อุปกรณ และรายจายอื่น ๆ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข
หนาที่ 101 ลําดับที่ 2
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โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นใหแก ประชาชน จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ
ระยะสั้นใหแกประชาชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
สมนาคุณวิทยากร, คาอาหาร, คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม และ รายจายอื่น ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข
หนาที่ 92 ลําดับที่ 2

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสราง ความเขมแข็งของครอบครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาสตรีและ
เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาสมนาคมวิทยากร, คาอาหาร, คาอาหารวางและ เครื่อง
ดื่ม และรายจายอื่น ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข
หนาที่ 92 ลําดับที่ 1
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกีฬาเชื่อมความสามัคคีหลีกหนี ยาเสพติด จํานวน 40,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกีฬาเชื่อมความ
สามัคคีหลีกหนียาเสพติด สําหรับเยาวชน ประชาชน ตําบลโรง
เข ตําบลลาดโพธิ์ ตําบลสะพานไกร เพื่อการใชเวลาวางใหเป็น
ประโยชนและหางไกลจากยาเสพติด โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาเชาหรือคาเตรียมสนามแขงขัน,คาอุปกรณกีฬา,คาตอบ
แทนเจาหนาที่ประจําสนาม,คาตอบแทนเจาหนาที่จัดการแขงขัน
กีฬา,คาตอบแทนกรรมการตัดสิน,คาจัดทําป้ายชื่อหรือทีมผูเขา
รวมแขงขันและหรือคาจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศ
เกียรติคุณ,คาโลหรือถวยรางวัล
- คาใชจายอื่น ๆ เชน การจัดพิธีเปิด-ปิด แขงขันกีฬา,คาริ้ว
ขบวน,คาเวชภัณฑและ อุปกรณเวชภัณฑ
- คาชุดกีฬา,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,คาอาหารและเครื่องดื่ม
ไมมีแอลกอฮอล และรายจายอื่นๆ 
- ระเบียบกระทรวง มท.วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข  หนา 95   ลําดับที่ 4
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 280,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดงานซึ่งเป็นวันสําคัญของ
ทางราชการ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราช
วรางกูร  กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช  สยามินทราธิเบศรราช
วโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ,วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 ,วันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง ,วันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระ
บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันปิยะมหาราช ฯลฯ พิธีการทาง
ศาสนา รัฐพิธี รวมถึงกิจกรรมในการประชาสัมพันธ เชิญชวนหรือ
อํานวยความสะดวกใหกับประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธี และ
พระราชพิธีตางๆ 
- ฐานอํานาจระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขง ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข  หนา 95 ลําดับที่ 2
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชา ดอกไม และพวงมาลา ฯลฯ ของ 
องคการบริหารสวนตําบลโรงเข

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาพานพุมดอกไม  พานประดับพุมดอกไม พานพุม
เงินพุมทอง กรวย
ดอกไม พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวง
มาลา สําหรับวางอนุสาวรีย ธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณและราย
จายอื่นๆ ขององคการบริหารสวนตําบลโรงเข
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข
หนาที่ 96 ลําดับที่ 10

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหง
ชาติ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,คาอาหารและเครื่องดื่ม
ไมมีแอลกอฮอล,คาสถานที่จัดงาน,คาเชาหรือคาบริการวัสดุ
อุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน เชน เครื่องเสียง เต็นท เวที ,คาใช
จาย
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย คาของขวัญ คาป้ายประชา
สัมพันธ และคาใชจายอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2873 ลง
วันที่ 20 ธันวาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข หนา 9 ลําดับที่ 1
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โครงการวันลอยกระทง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประเพณีวันลอย
กระทง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ,คาจางเหมาเครื่องเสียง,คาจางเหมาประดับตกแตงไฟ
บริเวณสถานที่จัดงานและรายจายอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข หนา 10 ลําดับที่ 2

งบเงินอุดหนุน รวม 115,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 115,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ บานลาด เพื่อเป็นคาใชจายตาม 
โครงการจัดขบวนแหงานพระนคร คีรี - เมืองเพชร

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครง การจัดขบวนแห
งานพระนครคีรี – เมืองเพชรประจําปี 2565 อําเภอบาน
ลาด จังหวัดเพชรบุรี
- เป็นไปตามหนังสืออําเภอบานลาด ที่ พบ 0618/2222 ลงวัน
ที่ 7 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลโรงเข หนา 95 ลําดับที่ 7
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อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ บานลาด เพื่อเป็นคาใชจายตาม 
โครงการจัดงานแขงขันวัวเทียม เกวียนและบานลาด ( 102 ปี, 103 
ปี ,104 ปี และ 105 ปี)

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครง การจัดงานแขงขันวัว
เทียมเกวียนและบานลาด 105 ปี ประจําปี 2565 อําเภอ
บาน ลาด จังหวัดเพชรบุรี
- เป็นไปตามหนังสืออําเภอบานลาด ที่ พบ 0618/2047 ลงวัน
ที่ 23 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลโรงเข
หนา 96 ลําดับที่ 8
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 4,570,440 บาท

งบบุคลากร รวม 1,075,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,075,140 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 727,140 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่นประจําปี
และเงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการพนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี ใหแกพนักงานสวนทองถิ่น  สังกัดกอง
ชาง จํานวน  2 อัตรา ไดแก ผูอํานวยการกองชางและนายชาง
โยธา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆ ใหแก
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น   สังกัดกองชาง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 246,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง สังกัดกองชาง สังกัดกอง
ชาง จํานวน 2 อัตรา ไดแก ตําแหนงผูชวยชางโยธา และพนักงาน
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง สังกัด
กองชาง    
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งบดําเนินงาน รวม 874,940 บาท
ค่าตอบแทน รวม 127,940 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 67,940 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบที่กําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562

ค่าใช้สอย รวม 512,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 192,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป  และคาจาง
เหมาบริการลักษณะอื่นๆ ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายดังนี้
1.คาถายเอกสาร
2.คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือและเอกสารตางๆ
3.คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล
4.คาจางเหมาทําความสะอาด ฯลฯ
5.คาระวางบรรทุก
6.คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน)
7.คาธรรมเนียมตางๆ
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8.คาเบี้ยประกัน
9.คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา คา
จางออกแบบ คารับรองแบบ คาจางทําระบบแผนที่ภาษี คาจาง
ทนายความ คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี คาจางปรับปรุงโด
เมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว
10.คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอ
สราง
11.คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ
     1)คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการ
ไดใชบริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
     2)คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าการเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ
12.คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ
      1)คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
      2)คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่ม
เติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ ฯลฯ
19.คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท ยก
เวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพท
ภายใน
20. คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินสิ่งกอ
สราง)ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา  คาใชจายใน
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการสําหรับ พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป สัดกัดกองชาง เชน คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข หนา 98 ลําดับที่ 9

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม สําหรับพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป สัดกัดกอง
ชาง และ คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หนา 9 ลําดับที่ 1
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลโรงเข ใหสามารถใชงานได
ตามปกติ  เชน รถจักรยานยนต,รถกระเชา
ไฟฟ้า, คอมพิวเตอร และทรัพยสินอื่นๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่  15 มกราคม 2563
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตาม กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560

ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประกอบดวย
    วัสดุคงทน เชน หนังสือ, เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ,เครื่องเจาะ
กระดาษและวัสดุคงทนอื่นๆ 
    วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ , หมึก , ดินสอ ,ปากกา และวัสดุ
สิ้นเปลืองอื่นๆ
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตาม กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบดวย วัสดุคง
ทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน และวัสดุคงทนอื่นๆ ,วัสดุ
สิ้นเปลือง เชน ฟิวส, หลอดไฟฟ้า และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ,วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง, แผงวงจร และวัสดุ
อุปกรณอื่น ๆ 
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตาม กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
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วัสดุกอสราง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง ประกอบดวย
   วัสดุคงทน เชน ไม
ตางๆ ,คอน, คีม, ชะแลง, จอบ, สิ่ว, เสียม,เลื่อย, ขวาน, กบไส
ไม, เทปวัดระยะ, เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับ
เมตร, ลูกดิ่ง, สวาน, โถสวม, อางลางมือ, ราวพาดผา และ
คา    วัสดุคงทนอื่นๆ
   วัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันทาไม, ทินเนอร ,สี, ปูน
ซีเมนต, ทราย, อิฐหรือ
ซีเมนต บล็อก, กระเบื้อง, สังกะสี, ตะปู, เหล็กเสน, แปรงทาสี,ปูน
ขาว ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและ
อุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล และคาวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประกอบดวย 
       วัสดุคงทน เชน ไขควง, ประแจ , แมแรง ,กุญแจปาก
ตาย,กุญแจเลื่อน, คีมล๊อค, ล็อคเกียร, ล็อคคลัตช, กระจกโคง
มน, ล็อคพวงมาลัย,สัญญาณไฟกระพริบ, สัญญาณไฟฉุก
เฉิน, กรวยจราจร และคาวัสดุคงทนอื่นๆ 
       วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต, น้ํามันเบรก, น๊อตและ
สกรู,สายไมล, เพลา, ฟิลมกรองแสง และคาวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ
       วัสดุอุปกรณ ประกอบและอะไหล เชน เบาะรถ
ยนต , เครื่องยนต (อะไหล) , ชุดเกียรรถยนต , เบรก , ครัช, พวง
มาลัย,สายพานใบพัด, หมอน้ํา, หัวเทียน, แบตเตอรี่, จาน
จาย, ลอ, ถังน้ํามัน, ไฟหนา, ไฟเบรก, อานจักรยาน, ตลับลูก
ปืน, กระจกมองขางรถ ยนต, กั้นชนรถยนต, เข็มขัดนิรภัย และคา
วัสดุอุปกรณอื่นๆ 
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประกอบดวย
    วัสดุสิ้นเปลือง เชน แก๊สหุงตม, น้ํามันเชื้อเพลิง, น้ํามัน
ดีเซล,น้ํามันก๊าด, น้ํามันเบนซิน, น้ํามันเตา, น้ํามันจารบี, น้ํามัน
เครื่อง,ถาน, ก๊าส และวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ 
    สําหรับรถสวนกลาง ไดแก รถยนต,รถจักรยานยนต, รถยนต
บรรทุกน้ํา,เครื่องพนหมอกควัน  เครื่องตัดหญาและรายจาย
อื่นๆ ที่ใชในการปฏิบัติราชการและเป็นคาเชื้อเพลิงและหลอลื่น
สําหรับเครื่องจักรกลของหนวยงานตางๆ ที่ขอมาใชราชการและ
จายสนับสนุนใหหนวยงานและกลุมองคกรตางๆ ในการปฏิบัติ
หนาที่อันเป็นประโยชนแก อบต.
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประกอบดวย 
   วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
    วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive), เทปบันทึก
ขอมูล( 
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) และ
รายจายอื่นๆ  และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวย
ประมวลผล, ฮารดดิสกไดรฟ, ซีดีรอมไดรฟ, แผนกรองแสง และ
รายจายอื่นๆ
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 2,620,360 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ
ขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ หรือ คาซอม
กลาง  ไดแก  รถจักรยานยนต ,รถกระเชาไฟฟ้า และรายจายอื่นๆ
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,570,360 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดวังบัว  หมูที่ 1 
บานวังบัว  ตําบลลาดโพธิ์ อําเภอบานลาด จังเพชรบุรี

จํานวน 339,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายหลังวัดวัง
บัว  หมูที่ 1 บานวังบัว  ตําบลลาดโพธิ์ ขนาดกวาง  4.00
 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 640 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและรายการ
องคการบริหารสวนตําบลโรงเข กําหนด
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ขอ 67 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข  หนา  74  ลําดับที่ 28 
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการซอมแซมคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตัวยู) สาย หมูที่ 5 
บานหัวโรง ถึง หมูที่ 4 บานใหม   ตําบลโรงเข อําเภอบานลาด จัง
เพชรบุรี

จํานวน 455,100 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมคลองดาดคอนกรีต เสริมเหล็ก (ตัว
ยู) สาย หมูที่ 5 บานหัวโรง ถึง หมูที่ 4 บานใหม   ตําบลโรง
เข  ขนาดกวาง  0.80 เมตร ลึก 0.80 เมตร หนา 0.10
 เมตร ยาว 250 เมตร ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบแปลน
และรายการขององคการบริหารสวนตําบลโรงเขกําหนด
-เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ขอ 67 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข แกไข   ครั้งที่ 5 ประจําปีงบ
ประมาณ 2563 หนา  9  ลําดับที่ 2

โครงการซอมแซมถนนลงลูกรังรอบหมูบาน หมูที่ 3 บานดอนโตนด 
ตําบลสะพานไกร   อําเภอบานลาด   จังหวัดเพชรบุรี

จํานวน 484,900 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลงลูกรังรอบหมูบาน หมูที่ 3 บาน
ดอนโตนด ตําบลสะพานไกร   จุดที่ 1 ขนาดกวาง  4.00
 เมตร ยาว 950 เมตร จุดที่ 3 ขนาดกวาง  4.00 เมตร ยาว 1070
 เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีจํานวนไมนอยกวา 1060
 ลูกบาศกเมตร พรอมบดอัดแนน รายละเอียดตามรูปแบบแปลน
และรายการขององคการบริหารสวนตําบลโรงเขกําหนด 
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ขอ 67 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข แกไข  ครั้งที่ 5 ประจําปีงบ
ประมาณ 2563 หนา  13  ลําดับที่ 5
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โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนางประทีป  มิ่ง
ประชา ถึงคลองบางจาก หมูที่ 2 บานสะพานไกร ตําบลสะพานไกร 
อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

จํานวน 425,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กจากบานนาง
ประทีป  มิ่งประชา ถึงคลองบางจาก หมูที่ 2   บานสะพาน
ไกร ตําบลสะพานไกร ขนาดกวาง  4.00 เมตร ยาว 205
 เมตร หนา 0.15 เมตร   หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 820 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและรายการขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเขกําหนด
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ขอ 67 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข แกไข   ครั้งที่ 5 ประจําปีงบ
ประมาณ 2563 หนา  11  ลําดับที่ 4

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการลาดยางแอสฟัลท
ติกคอนกรีตทับหนาถนน คสล.เดิม สายกลางหมูบานนาฉอก หมูที่ 2 
ตําบลโรงเข อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

จํานวน 473,300 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กโดยการลาด
ยางแอสฟัลทติกคอนกรีตทับหนาถนน คสล.เดิม สายกลางหมูบาน
นาฉอก หมูที่ 2 ตําบลโรงเข มีขนาดกวาง  4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 235 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่ไมนอย
กวา 940  ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและรายการ
ขององคการบริหารสวนตําบลโรงเขกําหนด พรอมป้ายชั่วคราว  1
 ป้าย  และป้ายโครงการ 1 ป้าย 
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ขอ 67 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข  แกไข  ครั้งที่ 5 ประจําปี พ.ศ.2564
  หนา  6  ลําดับที่ 1
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โครงการปรับปรุงแอสฟัลทติกคอนกรีต จากบานผูใหญสมฤทธิ์  
หอมหวล ถึงบานนางสาวบุญลน   ทองปลอง หมูที่ 2  บานดอนขอย 
– ไรคา ตําบลลาดโพธิ์  อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

จํานวน 293,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงแอสฟัลทติกคอน กรีต จากบานผูใหญ
สมฤทธิ์  หอมหวล ถึงบานนางสาวบุญลน   ทองปลอง หมูที่ 2
  บานดอนขอย – ไรคา ตําบลลาดโพธิ์ ขนาดกวาง  4.00
 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 760 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและรายการ
ขององคการบริหารสวนตําบลโรงเขกําหนด
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ขอ 67 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข แกไข  ครั้งที่ 5 ประจําปีงบ
ประมาณ 2563 หนา  10  ลําดับที่ 3

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 98,860 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับคาได   ตามหนังสือ กค
 ( กวจ.) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม  2561 เรื่องซักซอม
แนวทางปฎิบัติในการกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑสัญญาแบบ
ปรับราคาได ( คา  k  )  คํานวณรอยละ 4  ของโครงการที่กอ
สราง  จํานวน 6 โครงการ ( 2,471,500 x 4 /100 = 98,860 
บาท )
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 310,000 บาท

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

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ประกอบดวย
     วัสดุคงทน เชน สปริงเกลอร (Sprinkler), จอบ
หมุน, จานพรวน, ผานไถกระทะ, เครื่องหยอด หรือหวานเมล็ด
พันธุ, เครื่องทําความสะอาดเมล็ดพันธุ,เครื่องกระเทาะเมล็ด
พืช, คราดซี่พรวนดิน
ระหวางแถว, เครื่องดักแมลง, ตะแกรงรอนเบนโธส, อวน(สําเร็จ
รูป) ,กระชัง และรายจายอื่นๆ
      วัสดุสิ้นเปลือง เชน สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว, อาหารสัตว, พันธุพืช, ปุย, พันธุสัตวปีก และสัตวน้ํา, น้ําเชื้อ
พันธุสัตว, วัสดุเพาะชํา, อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชนใบ
มีด, เชือก, ผาใบหรือ
ผาพลาสติก และหนากากป้องกันแก๊สพิษ และรายจายอื่นๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564

งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการกําจัดวัชพืชในคูคลองในเขตองคการบริหารสวนตําบลโรงเข จํานวน 150,000 บาท

 - เพื่อขุดลอกคูคลองภายในเขต อบต.โรงเข ทั้ง 12 หมู หมู 1 –
 5 ตําบลโรงเข หมู 1 – 4 ตําบลลาดโพธิ์ หมู 1 – 3 ตําบลสะพาน
ไกร  ใหคูคลองไมตื้นเขินน้ําไหลเวียนไดสะดวก
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ขอ 67 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 ประจําปี พ.ศ.2564 ขององคการบริหารสวนตําบลโรง
เข  หนา 5  ลําดับที่ 1
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โครงการขุดลอกคูคลองภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลโรงเข จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อกําจัดวัชพืชในคูคลองภายในเขต อบต.โรงเข ทั้ง 12
 หมู หมู 1 – 5 ตําบลโรงเข หมู 1 – 5 ตําบลลาดโพธิ์ หมู 1 – 3
 ตําบลสะพานไกร  ใหคูคลองไมตื้นเขินน้ําไหลเวียนไดสะดวก
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ขอ 67 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 ประจําปี พ.ศ.2564 ขององคการบริหารสวนตําบลโรง
เข  หนา 5  ลําดับที่ 2
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