
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์

อําเภอไพรบึง   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 12,220,049 บาท
งบกลาง รวม 12,220,049 บาท

งบกลาง รวม 12,220,049 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 135,816 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ 
   ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533ในอัตราร้อยละ 5
 ของคาจ้างพนักงานจ้างเงินเพิ่มคาครองชีพคาจ้างชั่วคราวโดย
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงาน  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,433 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2561 เพื่อให้ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บ
ป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แกนาย
จ้าง  โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างทั้งปี (มกราคม –
 ธันวาคม)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,692,800 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และได้ขึ้นทะเบียน
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นไว้แล้ว 
โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแตใน
สวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตาม
ข้อ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะห เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 ที่ได้ดําเนินการมากอนใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตาม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยคํานวณ
จากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลังและข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุ
ที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดําเนิน
การ จายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 รวม
ถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นการดําเนินการตามภารกิจถาย
โอนมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542
     ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม
 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและ
ทุพพลภาพโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและโครงการสร้างหลักประกันรายได้
แกผู้สูงอายุ
      เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570
) หน้าที่ 160 ลําดับที่ 294 
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,824,800 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ  
ให้แกคนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดงความ
จํานงโดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้
กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปี
ขึ้นไปได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทตอเดือนตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และคนพิการ
ที่มีอายุต่ํากวา 18 ปี คนละ 1,000 บาทตอเดือนตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เว้นแตในสวน
ของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18 (2
) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 ที่โดย
ดําเนินการจายเงินเบี้ยความพิการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นการดําเนินการตาม
ภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0808.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสําหรับโครงการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ 
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมและโครงการสร้างหลักประกันรายได้แกผู้สูงอายุ
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570
) หน้าที่ 160 ลําดับที่ 295
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 24,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสที่
แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยูยากจน
หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 
500 ตอเดือนครบทั้ง 12  เดือน เป็นการดําเนินการตามภารกิจ
ถายโอนมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ 
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อย
โอกาสทางสังคมและโครงการสร้างหลักประกันรายได้
แกผู้สูงอายุ
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570
) หน้าที่ 160 ลําดับที่ 296
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เงินสํารองจาย จํานวน 107,200 บาท

   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวา
จะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 19 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545   
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2561
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสบทบ สปสช. จํานวน 80,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในอัตรร้อยละของเงินที่ได้รับจัดสร
รจากสํานักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
    ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพให้ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 
ลงวันที่ 13 กันยายน 2561
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท. 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน
2552 เรื่อง การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท. 0891.3
/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน 
พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 8) 
พ.ศ. 2556 โดยคํานวณคตั้งจายในอัตราร้อยละ 2 ของ
ประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปีและมิให้นํารายรับ
ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมา
รวมคํานวณตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 8) 
พ.ศ. 2556 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงการ
หักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจาย
ประจําปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563
หนังสือสํานักกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น ที่ มท. 0808.5/ว 22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,693,370 บาท

งบบุคลากร รวม 5,445,170 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

    เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ 20,400 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 244,800 บาท
    เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท/คน จํานวน 2
 คน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

    เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง นายกองคการบริหาร
สวนตําบล ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 21,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ 880 บาท/คน จํานวน 2
 คน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

   เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ นายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 21,000 บาท    
   เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ รองนายกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ในอัตราเดือนละ 880 บาท/คน จํานวน 2 คน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท    
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันที่พิมพ : 12/9/2565  11:31:37 หน้า : 9/121



คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

   เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน  86,400  บาท
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,195,200 บาท

  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 11,220
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท
   เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 9,180
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท
   เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 10 คน ในอัตราเดือนละ 7,200
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 864,000 บาท
   เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 7,200
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,565,250 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,355,150 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
และเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น
ประจําปี จํานวน 6 อัตรา แยกเป็น
    1. ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับกลาง) จํานวน 1 อัตรา (41,930 x 12) เป็น
เงิน 503,160 บาท
    2. ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา (36,860 x 12) เป็น
เงิน 442,320 บาท
    3. ตําแหนง หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ
ต้น) จํานวน 1 อัตรา (34,680 x 12) เป็นเงิน 416,160 บาท
    4. ตําแหนง นิติกรชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา(37,960 x 12
) เป็นเงิน 455,520 บาท
    5. ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ จํานวน 1
 อัตรา (34,110 x 12) เป็นเงิน 409,320 บาท
    6. ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) จํานวน 1
 อัตรา เป็นเงิน 128,670 บาท
     พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
     ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และ
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
      (เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 – 2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 149,720 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น
ประจําปี  จํานวน 3 อัตรา แยกเป็น 
    1. เงินคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนง ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จํานวน 1
 อัตรา (7,000 x 12) เป็นเงิน 84,000 บาท 
    2. เงินเพิ่มตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) จํานวน 1
 อัตรา (4,500 x 12) เป็นเงิน 54,000 บาท
    3. เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตําแหนง เจ้าพนักงาน
ธุรการ (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา  เป็นเงิน 11,720 บาท
     พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
     ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 313 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2564
     ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) 
      (ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 – 2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ปลัดฯ , รองปลัดฯ /หัวหน้า
สวนราชการ จํานวน  3  อัตรา แยกเป็น
    1. ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับกลาง) จํานวน 1 อัตรา (7,000 x 12) เป็น
เงิน 84,000 บาท
    2. ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา (3,500 x 12) เป็น
เงิน 42,000 บาท
    3. ตําแหนง หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ
ต้น) จํานวน 1 อัตรา (3,500 x 12) เป็นเงิน 42,000 บาท
     พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
     ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 313 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2564
     (ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 – 2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 810,960 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ/เงินปรับ
ปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและคาตอบแทนพนักงาน
จ้างทั่วไป จํานวน  7  อัตรา แยกเป็น
    1. ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน 1
 อัตรา (16,830 x 12) เป็นเงิน 201,960 บาท
    2. ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 69,000 บาท        
    3. ตําแหนง นักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา(9,000 x 12) เป็น
เงิน 108,000 บาท
    4. ตําแหนง พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา(9,000 x 12
) เป็นเงิน 108,000 บาท
    5. ตําแหนง ยาม จํานวน 1 อัตรา (9,000 x 12) เป็น
เงิน 108,000 บาท
    6. ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา(9,000 x 2 x 12
) เป็นเงิน 216,000 บาท
      พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  
      ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) 
       (ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 – 2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 81,420 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 6  อัตรา แยกเป็น
1. ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1
 อัตรา (1,785 x 12) เป็นเงิน 21,420 บาท
2. ตําแหนง นักการภารโรง  จํานวน 1 อัตรา (1,000 x 12) เป็น
เงิน 12,000 บาท
3. ตําแหนง พนักงานขับรถยนต  จํานวน 1 อัตรา(1,000 x 12
) เป็นเงิน 12,000 บาท
4. ตําแหนง ยาม  จํานวน 1 อัตรา (1,000 x 12) เป็นเงิน 12,000
 บาท
5. ตําแหนง คนงานทั่วไป  จํานวน 2 อัตรา(1,000 x 2 x 12) เป็น
เงิน 24,000 บาท
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
  ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. , ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
  (ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 – 2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)
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งบดําเนินงาน รวม 1,080,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 360,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 260,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ  ตั้งไว้  200,000  บาท
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
   เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตง
ตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ ฯลฯ  ตั้งไว้   50,000  บาท
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
   เพื่อจายเป็นคาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ  ตั้งไว้  5,000
  บาท
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2)  พ
.ศ. 2558
   เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับ
ผิดทางละเมิดขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตั้งไว้  5,000 บาท
   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4/ว
 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 เรื่อง หารือการเบิกจายคาเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
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คาเชาบ้าน จํานวน 80,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้บริหารท้อง
ถิ่น ข้าราชการ/พนักงานสวนตําบล ผู้ได้รับบํานาญปกติ ฯ ที่มี
สิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 285,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาเชาทรัพยสินคาโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ
     ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง(รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น) คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตางๆ คา
ใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี และคาใช้จายในการประชุมคณะ
กรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น คณะอนุกรรมการ การประชุมประชาคมท้องถิ่นหรือคณะทํา
งานตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายระเบียบกระทรวง
มหาดไทย หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่จัดการ
ประชุมเพื่อนําผลจากการประชุมเป็นแนวทางปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฯลฯ
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก ฯลฯ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
     ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว
 388 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
กรณีองคกรปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้บุคคลภายนอกปฏิบัติ
ราชการให้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1827 ลงวัน
ที่ 26 มีนาคม 2564 เรื่อง การเทียบตําแหนงเพื่อประโยชนในการ
เบิกคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อเป็นอยางอื่นของผู้บริหารท้องถิ่น เจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น ที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
ใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

โครงการประชุมสภาสัญจร จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประชุมสภา
สัญจร เชน คาป้ายโครงการฯ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ฯลฯ
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570)ฉบับเพิ่ม
เติม , เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 33 ลําดับที่ 42

โครงการฝึกอบรมสร้างทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามในการอยูรวมกัน
อยางสมานฉันท

จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสร้าง
ทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามในการอยูรวมกันอยาง
สมานฉันท เชน คาป้าย โครงการฯ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล ฯลฯ
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570
) หน้าที่ 177 ลําดับที่ 340
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โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์

จํานวน 50,000 บาท

   เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบลสุขสวัสดิ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สําหรับผู้
บริหารท้องถิ่น ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิก
สภาฯ ข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานครูองคการ
บริหารสวนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป และผู้นําชุมชนรวมถึงคณะผู้ติดตาม เชน คาป้ายโครงการฯ คา
เชาที่พัก คาจ้างเหมารถ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ตอบแทนวิทยากร คาของสมนาคุณ ฯลฯ
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570
) หน้าที่ 176 ลําดับที่ 335

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานตามปกติ
     ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 146,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน   หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก ตรายาง  ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ  เชนคาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็น
ต้น อาทิเชน   หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ฯลฯ
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา ทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คา
ขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เชน  ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช ล็อคพวงมาลัย  ฯลฯ
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 88,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง ราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด ฯลฯ
     ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง รายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป  (Memory Chip) เชน RAM 
คัตซีทฟีดเตอร (Cut  Sheet Feeder ฯลฯ
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 289,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 198,000 บาท

   เพื่อจายคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช้จาย
ที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ  คาภาษี ในกิจการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
   ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 3,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทเคลื่อนที่และรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้มา
ซึ่งบริการดังกลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ การใช้
บริการ เชน การเชาเครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท ฯลฯ ใน
กิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

    เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ , คาดวงตรา
ไปรษณียากร , คาเชาตู้ไปรษณีย , คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS) 
ในกิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 78,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร)  คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุ สื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเค
เบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความ
รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 9,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็ปไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง(ระบบ CLOUD, HOSTING) ในกิจการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้
บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 89,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 89,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) จํานวน 41,500 บาท

  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน(แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน) ราคารวมคาติดตั้งขนาด 30,000 บีที
ยู จํานวน 1 เครื่อง ราคา 41,500 บาท คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้
      1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 30,000 บีทียู
      2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง 
      3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความ
เย็น ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร 5 
     4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
     5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
     6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3
) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคา
ประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา 
     7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
         (1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1
 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม
เกิน 15 เมตร 
    (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2564)
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,700 บาท

   เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1
 ตู้ๆ ละ 5,700 บาท คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
   1. มีมือจับชนิดบิด
   2. มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
   3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
      (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2564)
      ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ตู้ทําน้ําร้อน - น้ําเย็น จํานวน 12,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้ทําน้ําร้อน – น้ําเย็น จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. มีกอกน้ําไมน้อยกวา 2 กอก
2. มีแท็งกน้ําผลิตจากสแตนเลส
3. คอมเพลสเซอรสามารถทําน้ําเย็นอุณหภูมิไมเกิน 10 องศา
4. มีระบบป้องกันไมให้ความร้อนมีระดับสูงเกินไป
5. มีปุ่มลอกสําหรับน้ําร้อนเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นได้ทั้งเด็ก
และผู้ใหญ
6. มีสวิตซควบคุมการทํางานของน้ําร้อน – น้ําเย็นอิสระ
7. มีจอ LED แสดงสถานการณทํางาน
8. มีตู้เก็บของด้านลาง ใช้เก็บถังน้ําหรือวางของใช้อเนกประสงค
ได้
9. อัตราการจายน้ําเย็นไมน้อยกวา 2 ลิตรตอนาที
10. อัตราการจายน้ําร้อนไมน้อยกวา 1.70 ลิตรตอนาที
11. ขนาดกว้างไมน้อยกวา 30 เซนติเมตร ลึกไมน้อยกวา 35
 เซนติเมตร สูงไมน้อยกวา 100 เซนติเมตร 
     ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   
     (เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
หรือครุภัณฑที่ ตั้งงบประมาณราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

วันที่พิมพ : 12/9/2565  11:31:37 หน้า : 29/121



เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน  2
  เครื่องๆ ละ 7,500  บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
    - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
    - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi  
    - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm) 
    - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
    - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ 
    - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi 
    - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
    - สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
    - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา 
    - สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อย กวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผาน เครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
    - มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 100 แผน 
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได้
     (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ลําดับที่ 50
 หน้าที่ 22 - 23 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
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เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร
หรือ LED สี จํานวน  1  เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
 - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
 - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 20 หน้าตอนาที(ppm) 
 - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 20
 หน้าตอนาที (ppm) 
 - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB 
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้ 
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi 
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
 - สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
 - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา 
 - สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง 
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
 - มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน 
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้  
   (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ลําดับที่ 52
 หน้าที่ 24 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ
 วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
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งบเงินอุดหนุน รวม 79,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 79,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 25,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลตําบลสําโรงพลัน อําเภอ
ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อดําเนินโครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570
 ) หน้าที่ 166 ลําดับที่ 309

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธี  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 54,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอไพร
บึง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อดําเนินโครงการงานพระราชพิธี รัฐ
พิธี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570
) หน้าที่ 148  ลําดับที่ 269
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 425,080 บาท
งบบุคลากร รวม 376,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 376,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 376,080 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
และเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น
ประจําปี  จํานวน  1  อัตรา  แยกเป็น
   ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ จํานวน 1
 อัตรา ( 31,340 x 12) เป็นเงิน 376,080 บาท
   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
   ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
   ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
   (ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 – 2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)
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งบดําเนินงาน รวม 49,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 31,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 31,000 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ฯลฯ ตั้งไว้  31,000
  บาท
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าใช้สอย รวม 18,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียมหรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่มีชื่อเรียกอยางอื่น 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการประชาคมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) ทบทวน , เพิ่มเติม , เปลี่ยนแปลงและแก้ไข  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566

จํานวน 8,000 บาท

   เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการประชาคมการ
จัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวน , เพิ่ม
เติม , เปลี่ยนแปลงและแก้ไข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 เชน คาป้ายโครงการฯ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณ ฯลฯ
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่ม
เติม,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 33  ลําดับที่ 43
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,063,680 บาท
งบบุคลากร รวม 1,771,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,771,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,508,580 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
และเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น
ประจําปี  จํานวน  4  อัตรา  แยกเป็น
     1. ตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ
ต้น) จํานวน 1 อัตรา (42,210 x 12) เป็นเงิน 506,520 บาท
     2. ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) จํานวน 1
 อัตรา (จํานวน 12 เดือน)  เป็นเงิน 355,320 บาท
     3. ตําแหนง นักวิชาการพัสดุชํานาญการ จํานวน 1
 อัตรา (32,450 x 12) เป็นเงิน 389,400 บาท
     4. ตําแหนง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(ปง./ชง.) จํานวน 1
 อัตรา (จํานวน 12 เดือน) เป็นเงิน 257,340 บาท
     พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
     ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และ
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
     (เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 – 2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 21,300 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น
ประจําปี  จํานวน  1  อัตรา แยกเป็น 
    1. เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตําแหนง เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา (1,775 x 12 เดือน) เป็น
เงิน 21,300 บาท
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
    ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 313 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564 เรื่อง ประกาศ ก.จ. , ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564
   ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. , ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 
   (ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 – 2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง หัวหน้าสวน
ราชการ  จํานวน  1  อัตรา แยกเป็น
   ตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ
ต้น) จํานวน 1 อัตรา (3,500 x 12) เป็นเงิน  42,000  บาท
   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
   ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 313 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564 เรื่อง ประกาศ ก.จ. , ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564
    (ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 – 2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 199,800 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ/เงินปรับ
ปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  1  อัตรา แยก
เป็น
   ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน 1
 อัตรา (16,650 x 12)  เป็นเงิน 199,800 บาท
   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
   ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง
ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
    (ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 – 2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)
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งบดําเนินงาน รวม 285,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ  ตั้งไว้  100,000  บาท
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบล ผู้ได้รับบํานาญปกติ ฯ ที่มีสิทธิได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิก
เงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 124,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 54,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาเชาทรัพยสินคาโฆษณาและ
เผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ ตั้งไว้ 54,000 บาท
   ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
  

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่อเป็นอยางอื่นของผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น ที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เชน การจัดทําหรือ
ปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินและการจัดทําฐาน
ข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ การจัดทําฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ฯลฯ
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 187
 ลําดับที่ 368

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  ฯลฯ
   ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก ตรายาง  ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง รายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป  (Memory Chip) เชน RAM 
คัตซีทฟีดเตอร (Cut  Sheet Feeder ฯลฯ
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

   เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ , คาดวงตราไปรษณียากร , คา
เชาตู้ไปรษณีย , คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS) ในกิจการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 7,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เก็บเอกสารบานกระจกเลื่อน ทรงต่ํา จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานกระจกเลื่อนทรง
ต่ํา จํานวน  2  หลังๆ ละ 3,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้   
   1. ตู้เก็บเอกสารบานกระจกเลื่อนทรงต่ํา สูงไมน้อยกวา 80
 เซนติเมตร ยาวไมน้อยกวา 110 เซนติเมตร ลึกไมน้อยกวา 30
 เซนติเมตร โครงตู้ทําจากเหล็กแผนหนา มีแผนชั้นวางไมน้อย
กวา 2 แผน (สีเทา)   
      ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   
      (เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
หรือครุภัณฑที่ ตั้งงบประมาณราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 538,120 บาท
งบบุคลากร รวม 442,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 442,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 442,320 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
และเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น
ประจําปี  จํานวน  1  อัตรา  แยกเป็น
   ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ จํานวน 1
 อัตรา(36,860 x 12) เป็นเงิน 442,320 บาท
   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
   ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
   ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 5)
   (ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 – 2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)
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งบดําเนินงาน รวม 66,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 36,800 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ฯลฯ  ตั้ง
ไว้  36,800  บาท
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่อเป็นอยางอื่นของผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น ที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน   หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก ตรายาง  ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ
   ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 12/9/2565  11:31:38 หน้า : 47/121



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง รายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป  (Memory Chip) เชน RAM 
คัตซีทฟีดเตอร (Cut  Sheet Feeder ฯลฯ
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 29,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เก็บเอกสารบานกระจกเลื่อน ทรงต่ํา จํานวน 3,500 บาท

  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานกระจกเลื่อนทรงต่ํา โดย
มีคุณลักษณะ ดังนี้   
    1. ตู้เก็บเอกสารบานกระจกเลื่อนทรงต่ํา สูงไมน้อยกวา 80
 เซนติเมตร ยาวไมน้อยกวา 110 เซนติเมตร ลึกไมน้อยกวา 30
 เซนติเมตร โครงตู้ทําจากเหล็กแผนหนา มีแผนชั้นวางไมน้อย
กวา 2 แผน (สีเทา)   
     ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   
      (เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
หรือครุภัณฑที่ ตั้งงบประมาณราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับ
งานประมวลผล จํานวน  1  เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 3.6 GHz จํานวน 1
 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
   1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก
ที่มีความสามารถในการใช้ หนวยความจําแยกจากหนวยความ
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จําหลักขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
   2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดง ภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB - มี
หนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมน้อย
กวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth  
 (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ลําดับที่ 10
 หน้าที่ 7 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วัน
ที่ 30 ธันวาคม 2564)

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท
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   เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน  1  เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    - มีกําลังไฟฟ้าขาออก ( Output) ไมน้อย
กวา 800 VA (480 Watts)
    - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ ไมน้อยกวา 15 นาที
     (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ลําดับที่ 62
 หน้าที่ 27 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ
 วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 485,280 บาท

งบบุคลากร รวม 302,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 302,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 302,280 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
และเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น
ประจําปี  จํานวน  1  อัตรา  แยกเป็น
    1. ตําแหนง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา (25,190 x 12)  เป็นเงิน 302,280
 บาท
   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
   ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
   ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 5)
   (ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 – 2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)
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งบดําเนินงาน รวม 173,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 55,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ฯลฯ  ตั้ง
ไว้  25,000  บาท
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ตั้งไว้   30,000   บาท
    เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับ
สนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
กฎหมายวาด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 โดยใช้อัตราคาตอบ
แทนตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติวาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560

ค่าใช้สอย รวม 113,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่อเป็นอยางอื่นของผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น ที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

โครงการ 365 วัน สุขสวัสดิ์รวมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ 365 วัน สุข
สวัสดิ์รวมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566 เชน คาป้ายโครงการฯ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณเครื่องเขียน คาเชา
อุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้
จายอื่นๆ ฯลฯ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่ม
เติม , เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 32  ลําดับที่ 41

โครงการคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อเป็นคาใช้จายในการให้ความชวยเหลือประชาชน กรณีเยียว
ยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยและคาใช้จายอื่นๆ ฯลฯ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 159
  ลําดับที่ 293
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โครงการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปี
ใหม

จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการดําเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566 เชน คาป้ายโครงการฯ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ฯลฯ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570
) หน้าที่ 167  ลําดับที่ 311

โครงการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต

จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการดําเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เชน คาป้ายโครงการฯ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ฯลฯ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570
) หน้าที่ 167  ลําดับที่ 312
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โครงการฝึกอบรมและทบทวนการป้องกันภัยให้กับอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จํานวน 30,000 บาท

   เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนการป้องกันภัยให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เชน คาป้าย
โครงการฯ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
วัสดุอุปกรณเครื่องเขียน คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คา
ใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ฯลฯ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 165
  ลําดับที่ 308

โครงการอาสาสมัครรวมใจ ป้องกันภัย อุบัติเหตุจราจร ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566

จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการอาสาสมัคร
รวมใจ ป้องกันภัย อุบัติเหตุจราจร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2566 เชน คาป้ายโครงการฯ คาอาหารวางและเครื่องดื่มและคา
ใช้จายอื่นๆ ฯลฯ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570
) หน้าที่ 166  ลําดับที่ 310
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 3,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานตามปกติ
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุจราจรประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง   ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับ คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน  สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผง
กั้นจราจร ป้ายเตือน แทนแบริเออร (แบบพลาสติก และแบบ
คอนกรีต) สติ๊กเกอรติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ
   ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑโรงงาน

เลื่อยยนต จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเลื่อยยนต โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้   
1. เครื่องยนตขนาด 0.80 แรงม้า
2. บารขนาด 11.5 นิ้ว
3. ความจุถังน้ํามัน ไมน้อยกวา 0.25 ลิตร
4. ความจุถังน้ํามันโซ ไมน้อยกวา 0.15 ลิตร
   ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   
   (เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
หรือครุภัณฑที่ ตั้งงบประมาณราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 583,080 บาท

งบบุคลากร รวม 463,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 463,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 442,080 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
และเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น
ประจําปี  จํานวน  2  อัตรา  แยกเป็น
   1. ตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จํานวน 1
 อัตรา เป็นเงิน 196,800 บาท
    2. ตําแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จํานวน 1
 อัตรา (20,440 x 12) เป็นเงิน 245,280 บาท
      พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
      ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
      ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และ
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
      (เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 – 2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 21,000 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง หัวหน้าสวน
ราชการ   จํานวน  1  อัตรา แยกเป็น
     ตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จํานวน 1
 อัตรา (3,500 x 6) เป็นเงิน  21,000  บาท
     พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
     ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 313 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2564
     (ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 – 2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่นและ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ฯลฯ  ตั้งไว้  50,000  บาท
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบล ผู้ได้รับบํานาญปกติ ฯ ที่มีสิทธิได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิก
เงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก ฯลฯ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่อเป็นอยางอื่นของผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น ที่มีสิทธิ
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  ฯลฯ
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็กที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร  เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง  ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง รายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป  (Memory Chip) เชน RAM 
คัตซีทฟีดเตอร (Cut  Sheet Feeder ฯลฯ
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,369,303 บาท
งบบุคลากร รวม 1,404,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,404,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 696,720 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินเดือนสําหรับผู้ดํารงตําแหนงครูผู้ดูแล
เด็ก , พนักงานครูขององคการบริหารสวนตําบลประจําปีและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนสําหรับผู้ดํารงตําแหนงครูผู้ดูแลเด็ก , พนักงาน
ครูขององคการบริหารสวนตําบลประจําปี  จํานวน  2
  อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 696,720 บาท
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว
 2140 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรอง
รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 33,600 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของข้าราชการ พนักงานครูองคการ
บริหารสวนตําบลประจําปี  จํานวน  1  อัตรา 
   1. เงินคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนง พนักงานครูองคการ
บริหารสวนตําบลประจําปี (สําหรับวิทยฐานะครูชํานาญการ
พิเศษ) จํานวน 1 อัตรา (5,600 x 1 x 6) เป็นเงิน 33,600 บาท
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว
 2140 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรอง
รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 117,600 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ตําแหนง พนักงานครูองคการบริหาร
สวนตําบลประจําปี (ครูชํานาญการ)  จํานวน 2
 อัตรา (3,500 x 2 x 12) เป็นเงิน 84,000 บาท
   เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ตําแหนง พนักงานครูองคการบริหาร
สวนตําบลประจําปี (ครูชํานาญการพิเศษ) จํานวน 1
 อัตรา (5,600 x 1 x 6) เป็นเงิน 33,600 บาท
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว
 2140 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรอง
รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 556,320 บาท

   เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน ให้
แก พนักงานจ้างตามภารกิจ (อัตราตามที่กรมสงเสริมการปกครอง
สวนท้องถิ่นจัดสรรให้) ตําแหนง ครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มี
ทักษะ) จํานวน 3 อัตรา เป็นเงิน 556,320 บาท
   ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว
 2140 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรอง
รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 1,546,063 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 45,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ครูผู้ดูแล
เด็ก(ผู้มีทักษะ)  ฯลฯ  ตั้งไว้  45,000   บาท
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสว
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานครู
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

วันที่พิมพ : 12/9/2565  11:31:38 หน้า : 66/121



ค่าใช้สอย รวม 812,550 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ/คาจ้างเหมา จํานวน 280,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาเชาทรัพยสินคาโฆษณาและ
เผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ    ตั้งไว้  5,000  บาท
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
    เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมารถรับ – สงเด็กนักเรียน ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ ตั้งไว้  275,000 บาท
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจายคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก ฯลฯ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อเป็นอยางอื่นของผู้บริหารท้องถิ่น เจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น ที่มีสิทธิ
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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โครงการแขงขันกีฬา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
สุขสวัสดิ์

จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการแขงขัน
กีฬา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสดิ์ เชน คาป้ายโครงการฯ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มและคาใช้จายอื่นๆ ฯลฯ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570
) หน้าที่ 151  ลําดับที่ 278

โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์

จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการทัศนศึกษา
แหลงเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์ เชน คาป้ายโครงการฯ คาจ้างเหมารถ คาอาหาร
วางและเครื่องดื่มและคาใช้จายอื่นๆ ฯลฯ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
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โครงการสงเสริมแสดงผลงานทางวิชาการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์

จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมแสดง
ผลงานทางวิชาการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
สุขสวัสดิ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เชน คาป้าย
โครงการฯ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใช้จายอื่นๆ ฯลฯ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570
) หน้าที่ 139  ลําดับที่ 246

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 462,550 บาท

   เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใช้จาย
บริหารสถานศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
   สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ศพ
ด.) ที่อปท.จัดตั้งขึ้นเองและรับถายโอนภารกิจ             
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสดิ์  จํานวน  298,410  บาท                            
    เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
    (ข้อมูลเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) จํานวน 58
 คน (ในอัตรามื้อละ 21 บาท/คน) จํานวน 245 วัน
     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   สําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษา สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)  จํานวน  164,140  บาท  โดยมีราย
ละเอียด ดังตอไปนี้ 
   1. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 98,600 บาท
      1.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสดิ์ จํานวน 58 คนๆ ละ 1,700 บาท/ปี เป็นเงิน 98,600 บาท
   2. คาหนังสือเรียน  จํานวน  11,600  บาท  
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      2.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสดิ์ จํานวน 58 คนๆ ละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 11,600 บาท
   3. คาอุปกรณการเรียน  จํานวน  11,600  บาท  
      3.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสดิ์ จํานวน 58 คนๆ ละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 11,600 บาท
   4. คาเครื่องแบบนักเรียน   จํานวน  17,400  บาท  
      4.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสดิ์ จํานวน 58 คนๆ ละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 17,400 บาท
   5. คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    จํานวน  24,940  บาท  
      5.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสดิ์ จํานวน 58 คนๆ ละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 24,940 บาท
   (ข้อมูลเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) จํานวน 58
 คน 
   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ค่าวัสดุ รวม 638,513 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 628,513 บาท

 1. เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนอาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ
.)  รวม   517,373   บาท
   1.1 โรงเรียนบ้านโพนปลัด  จํานวน  157,128  บาท 
        เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็ก
อนุบาลและเด็ก ป.1- ป.6
        (ข้อมูลเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
) จํานวน 82 คน (ในอัตราคนละ 7.37 บาท/คน)  จํานวน 260
 วัน
   1.2 โรงเรียนบ้านหนองอิไทย จํานวน 258,687 บาท 
       เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็ก
อนุบาลและเด็ก ป.1- ป.6
       (ข้อมูลเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
) จํานวน 135 คน (ในอัตราคนละ 7.37 บาท/คน)  จํานวน 260
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 วัน
  1.3 โรงเรียนบ้านอาลัย  จํานวน  101,558  บาท 
      เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กอนุบาล
และเด็ก ป.1- ป.6                
     (ข้อมูลเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) จํานวน 53
 คน (ในอัตราคนละ 7.37 บาท/คน)  จํานวน 260 วัน
     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก(ศพด.)ที่อปท.จัดตั้งขึ้นเองและรับถายโอน
ภารกิจ  รวม  111,140  บาท
  2.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
จํานวน  111,140  บาท 
     เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กปฐมวัย
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์
     (ข้อมูลเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) จํานวน 58
 คน (ในอัตราคนละ 7.37 บาท/คน)  จํานวน 260 วัน
     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท
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   เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา เชน หุนเพื่อการ
ศึกษา แบบจําลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทําด้วย
พลาสติก กระดานลื่นพลาสติก เบาะยืดหยุน ปากกา
ไวทบอรด ฯลฯ
   ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า สําหรับอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์
   ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเค
เบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
   ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,419,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,419,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้
เรียน 5 กลุมสาระหลัก ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลสุขสวัสดิ์

จํานวน 285,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 5 กลุมสาระหลัก ของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตพื้นที่
ตําบลสุขสวัสดิ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570
) หน้าที่ 142  ลําดับที่ 254

วันที่พิมพ : 12/9/2565  11:31:38 หน้า : 73/121



อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กรณีสถานศึกษาสังกัด
หนวยงานอื่น

จํานวน 1,134,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน แยกเป็น
  1. โรงเรียนบ้านโพนปลัด  จํานวน  344,400  บาท
     อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโพน
ปลัด คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลและ
เด็ก ป.1 - ป.6 
     (ข้อมูลเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) จํานวน 82
 คน (ในอัตราคนละ 21 บาท/คน/วัน) จํานวน 200 วัน 
  2. โรงเรียนบ้านหนองอิไทย  จํานวน  567,000  บาท
     อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองอิ
ไทย คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลและ
เด็ก ป.1 - ป.6 
    (ข้อมูลเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) จํานวน 135
 คน (ในอัตราคนละ 21 บาท/คน/วัน) จํานวน 200 วัน 
  3. โรงเรียนบ้านอาลัย   จํานวน  222,600  บาท
     อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้าน
อาลัย คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลและ
เด็ก ป.1 - ป.6 
    (ข้อมูลเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) จํานวน 53
 คน (ในอัตราคนละ 21 บาท/คน/วัน) จํานวน 200 วัน
    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 554,000 บาท

งบบุคลากร รวม 180,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 180,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ/เงินปรับ
ปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  1  อัตรา แยก
เป็น
   ตําแหนง ผู้ชวยนักวิชาการสาธารณสุข  จํานวน 1
 อัตรา (15,000 x 12) เป็นเงิน 180,000 บาท
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
  ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. , ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
   (ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 – 2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)

งบดําเนินงาน รวม 129,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ฯลฯ  ตั้ง
ไว้  15,000  บาท
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าใช้สอย รวม 64,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 54,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาเชาทรัพยสินคาโฆษณาและ
เผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ ตั้งไว้  54,000 บาท
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่อเป็นอยางอื่นของผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น ที่มีสิทธิ
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน ยา
และเวชภัณฑ แอลกอฮอล น้ํายาตางๆ  ถุงมือ เครื่องวัด
อุณหภูมิ(ปรอทวัดไข้) ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควัน  กําจัดยุง
ลาย หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช้ครั้งเดียว
ทิ้ง) ฯลฯ
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 245,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 245,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2566

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองจังหวัด
ศรีสะเกษ (กลุมงานความมั่นคง) ในการดําเนินงานตามโครงการ
ป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
ศรีสะเกษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2566 – 2570
  ) หน้าที่ 170  ลําดับที่ 319
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เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข       
จํานวน  12  หมูบ้าน

จํานวน 240,000 บาท

   เพื่อเป็นคาใช้จายในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขในกิจกรรมตางๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหา
และบริบทของหมูบ้านในเขตพื้นที่ตําบลสุขสวัสดิ์ จํานวน  12
  หมูบ้านๆ ละ  20,000 บาท เชน คาใช้จายในการพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความ
รู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใช้จายสําหรับ
การอบรม การสัมมนา การรณรงค การเผยแพรประชาสัมพันธ
หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแตละโครงการฯ
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2566 – 2570
  ) หน้าที่ 163  ลําดับที่ 301

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 277,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 277,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 180,000 บาท

  คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จํานวน  3
  คน (5,000 x 3 x 12) ตั้งไว้  180,000  บาท
   เพื่อเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับคา
ตอบแทน เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสีย
ไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พึง ได้แก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นแหงพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับคําสั่งชวย
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึงจาก
ผู้บริหารท้องถิ่นแหงนั้น
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ค่าใช้สอย รวม 97,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสํารวจข้อมูลสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ของศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ ตั้งไว้  5,000
  บาท
     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ2009/โรคไข้หวัด
นก/โรคฉี่หนู/โรคไข้เลือดออก

จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ 2009/โรคไข้หวัดนก/โรคฉี่หนู/โรคไข้
เลือดออก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เชน คาป้าย
โครงการฯ  คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 162
  ลําดับที่ 298

วันที่พิมพ : 12/9/2565  11:31:38 หน้า : 79/121



โครงการคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จํานวน 40,000 บาท

  เพื่อเป็นคาใช้จายในการให้ความชวยเหลือประชาชนด้าน
สาธารณสุขและคาใช้จายอื่นๆ ฯลฯ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570
) หน้าที่ 159  ลําดับที่ 293

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 42,000 บาท

  เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี เชน คาป้ายโครงการฯ คาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า คาวัสดุอุปกรณในการฉีด ฯลฯ
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 162
  ลําดับที่ 299

วันที่พิมพ : 12/9/2565  11:31:38 หน้า : 80/121



แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 467,520 บาท

งบบุคลากร รวม 317,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 317,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 317,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
และเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น
ประจําปี  จํานวน  1  อัตรา  แยกเป็น
  ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
(26,460 x 12) เป็นเงิน 317,520 บาท
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
  ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
  (ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 – 2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)
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งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 26,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 26,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ฯลฯ  ตั้ง
ไว้  26,000  บาท
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าใช้สอย รวม 124,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 54,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาเชาทรัพยสินคาโฆษณาและ
เผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ ตั้งไว้  54,000 บาท
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่อเป็นอยางอื่นของผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น ที่มีสิทธิ
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

โครงการคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตําบลสุขสวัสดิ์ จํานวน 30,000 บาท

   เพื่อเป็นคาใช้จายในการให้ความชวยเหลือประชาชนด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิต การชวยเหลือสงเคราะหผู้ป่วยที่ยากไร้และคา
ใช้จายอื่นๆ ฯลฯ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570
) หน้าที่ 159  ลําดับที่ 293

โครงการสงเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ จํานวน 30,000 บาท

   เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมและ
สนับสนุนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566 เชน คาป้ายโครงการฯ คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่มและคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570
) หน้าที่ 157 ลําดับที่ 290
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 59,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 59,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 54,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 54,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาเชาทรัพยสินคาโฆษณาและ
เผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ ตั้งไว้  54,000 บาท
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคง
ทน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน ถุงเท้า/ถุง
มือ เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า  ฯลฯ 
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 405,080 บาท

งบบุคลากร รวม 217,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 217,080 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 217,080 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ/เงินปรับ
ปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  1  อัตรา แยก
เป็น
   ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานศูนยพัฒนาเยาวชน  จํานวน 1
 อัตรา (18,090 x 12) เป็นเงิน 217,080 บาท
   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
   ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง
ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
   (ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 – 2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)

งบดําเนินงาน รวม 188,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 18,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 18,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ฯลฯ  ตั้งไว้  18,000  บาท
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาสุขสวัสดิ์เกมส ครั้งที่ 24 ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566

จํานวน 150,000 บาท

   เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการแขงขันกีฬาสุข
สวัสดิ์เกมส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เชน คาจัดเตรียม
สนามกีฬาใช้ในการแขงขัน คาอุปกรณการแขงขันกีฬา คาตอบ
แทนคณะกรรมการตัดสินการแขงขันกีฬา คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มและคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570
) หน้าที่ 150 ลําดับที่ 275

โครงการสงเสริมนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2566

จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เชน คา
อุปกรณการแขงขันกีฬา คาอาหารวางและเครื่องดื่มและคาใช้จาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 152
 ลําดับที่ 279
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณรและบวชศีลจาริณีภาค
ฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการบรรพชา
อุปสมบทพระภิกษุ สามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เชน คาจัดเตรียมสถาน
ที่ คาป้ายโครงการฯ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่มและคา
ใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570
) หน้าที่ 146 ลําดับที่ 264

โครงการสงเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น (ประเพณีบุญบั้งไฟ) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จํานวน 100,000 บาท

   เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น (ประเพณีบุญบั้งไฟ) ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566 เชน คาจัดเตรียมสถานที่ คาป้าย
โครงการฯ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่มและคาใช้จาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570
) หน้าที่ 147 ลําดับที่ 266
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โครงการสงเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น บุญมหากาพยบารมี 
(ประเพณีบุญผะเหวด) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น บุญมหากาพยบารมี (ประเพณีบุญ
ผะเหวด) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เชน คาจัดเตรียม
สถานที่ คาป้ายโครงการฯ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570
) หน้าที่ 145 ลําดับที่ 260

โครงการอนุรักษและสืบทอดประเพณี แหเทียนพรรษา ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566

จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการอนุรักษและสืบ
ทอดประเพณี แหเทียนพรรษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 เชน คาจัดเตรียมสถานที่ คาป้ายโครงการฯ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่มและคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 146
 ลําดับที่ 263
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 902,980 บาท

งบบุคลากร รวม 676,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 676,980 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 475,560 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
และเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น
ประจําปี  จํานวน  1  อัตรา  แยกเป็น
    1. ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับ
ต้น) จํานวน 1 อัตรา(39,630 x 12) เป็นเงิน 475,560 บาท
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
    ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
    ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
    (เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 – 2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง หัวหน้าสวน
ราชการ   จํานวน  1  อัตรา แยกเป็น
   ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับ
ต้น) จํานวน 1 อัตรา (3,500 x 12) เป็นเงิน  42,000  บาท
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
    ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 313 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564 เรื่อง ประกาศ ก.จ. , ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564
    (ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 – 2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 138,000 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ/เงินปรับ
ปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  1  อัตรา แยก
เป็น
   ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1
 อัตรา (11,500 x 12)  เป็นเงิน 138,000 บาท
   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
   ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง
ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
   (ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 – 2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 21,420 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน  1  อัตรา แยกเป็น
     ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1
 อัตรา (1,785 x 12) เป็นเงิน 21,420 บาท
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
    ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง
ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
    (ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 – 2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)

งบดําเนินงาน รวม 226,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 122,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ฯลฯ  ตั้งไว้  50,000  บาท
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 84,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 54,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาเชาทรัพยสินคาโฆษณาและ
เผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ ตั้งไว้ 54,000 บาท
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่อเป็นอยางอื่นของผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น ที่มีสิทธิ
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  ฯลฯ
  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก ตรายาง  ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง รายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป  (Memory Chip) เชน RAM 
คัตซีทฟีดเตอร (Cut  Sheet Feeder ฯลฯ
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งานก่อสร้าง รวม 4,135,398 บาท
งบบุคลากร รวม 305,498 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 305,498 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 225,480 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
และเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น
ประจําปี  จํานวน  1  อัตรา  แยกเป็น
    ตําแหนง นายชางโยธาปฏิบัติงาน จํานวน 1
 อัตรา (18,790 x 12) เป็นเงิน 225,480 บาท
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
    ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
    ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
   (เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 – 2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 69,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ/เงินปรับ
ปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา แยก
เป็น
    ตําแหนง ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 69,000 บาท
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
    ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. , ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
    (ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 – 2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 11,018 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน  1  อัตรา แยกเป็น
    ตําแหนง ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า  จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 11,018 บาท
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
    ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. , ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
    (ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 – 2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)
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งบดําเนินงาน รวม 264,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ฯลฯ  ตั้งไว้  30,000  บาท
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าใช้สอย รวม 144,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 54,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาเชาทรัพยสินคาโฆษณาและ
เผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่อเป็นอยางอื่นของผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น ที่มีสิทธิ
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานตามปกติ ฯลฯ
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ประเภทวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เชน  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่อง
ประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง ไม้ชักฟิวส ไมคลอยพร้อมเครื่อง
สง  สัญญาณ  ฟิวส  เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้ สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน  ไม้ตาง ๆ
  ค้อน  ฯลฯ
   ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 3,565,900 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,565,900 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) คุ้มพุทธรักษา ซอย 
1 (ข้างบ้านยายเสน  สลับศรี) บ้านหนองอิไทย หมูที่ 4

จํานวน 105,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.) คุ้มพุทธรักษา ซอย 1 (ข้างบ้านยายเสน  สลับ
ศรี) บ้านหนองอิไทย หมูที่ 4 ปริมาณงาน ถนนกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณคอนกรีต
ไมน้อยกวา 144 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางกว้างข้าง
ละ  0.20 เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
      เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
      เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 5
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) จากบ้านนาย
ไพบูลย ขันทอง – ศาลาประชาคมบ้านระหาร หมูที่ 10

จํานวน 120,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.) จากบ้านนายไพบูลย ขันทอง – ศาลาประชาคมบ้าน
ระหาร หมูที่ 10 ปริมาณงาน ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 54.00
 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณคอนกรีตไมน้อยกวา 189
 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางกว้างข้างละ  0.20 เมตรและ
ติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
      เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
      เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
 หน้าที่ 15 ลําดับที่ 13

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ซอยบ้านนางอรพิน 
เงินดี บ้านสลักได หมูที่ 6

จํานวน 165,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.) ซอยบ้านนางอรพิน เงินดี บ้านสลักได หมูที่ 6
 ปริมาณงาน ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15
 เมตรหรือมีปริมาณคอนกรีตไมน้อยกวา 228 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกรังไหลทางกว้างข้างละ  0.20 เมตรและติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
      เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
      เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2566 – 2570) หน้าที่ 84 ลําดับที่ 70
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมูบ้านพะ
แวะใต้ หมูที่ 8 ซอยบ้านนางเต็ม – บ้านนางสงวน บ้านพะแวะใต้ 
หมูที่ 8

จํานวน 41,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.) ภายในหมูบ้านพะแวะใต้ หมูที่ 8 ซอยบ้านนางเต็ม –
 บ้านนางสงวน บ้านพะแวะใต้ หมูที่ 8 ปริมาณงาน ถนน
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณ
คอนกรีตไมน้อยกวา 66 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางกว้าง
ข้างละ  0.20 เมตร 
      เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
      เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
 หน้าที่ 20 ลําดับที่ 23

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านพะแวะใต้ 
– ป่าโคกปราสาทเยอ บ้านพะแวะใต้ หมูที่ 8

จํานวน 198,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.) สายบ้านพะแวะใต้ – ป่าโคกปราสาทเยอ บ้านพะ
แวะใต้ หมูที่ 8 ปริมาณงาน ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 76.00
 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณคอนกรีตไมน้อยกวา 304
 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางกว้างข้างละ  0.20 เมตรและ
ติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย 
      เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
      เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2566 – 2570) หน้าที่ 93 ลําดับที่ 101

วันที่พิมพ : 12/9/2565  11:31:38 หน้า : 101/121



โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านพะแวะใต้  
หมูที่ 8 – บ้านคูสี่แจ บ้านพะแวะใต้ หมูที่ 8

จํานวน 11,000 บาท

       เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.) สายบ้านพะแวะใต้  หมูที่ 8 – บ้านคูสี่แจ บ้านพะ
แวะใต้ หมูที่ 8 ปริมาณงาน ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.50
 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณคอนกรีตไมน้อยกวา 18
 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางกว้างข้างละ  0.20 เมตร 
       เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
       เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2566 – 2570) หน้าที่ 95 ลําดับที่ 105

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านลุงคํา – 
ฝายเขวา บ้านเขวา หมูที่ 2

จํานวน 350,000 บาท

       เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.) สายบ้านลุงคํา – ฝายเขวา บ้านเขวา หมูที่ 2 ปริมาณ
งาน ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีปริมาณคอนกรีตไมน้อยกวา  540 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหลทางกว้างข้างละ  0.20 เมตรและติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
       เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
       เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2566 – 2570) หน้าที่ 72 ลําดับที่ 30
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายภายในคุ้มอีตู้ 
บ้านอาลัย หมูที่ 7

จํานวน 230,000 บาท

       เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.) สายภายในคุ้มอีตู้ บ้านอาลัย หมูที่ 7 ปริมาณ
งาน ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 121.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีปริมาณคอนกรีตไมน้อยกวา 363 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหลทางกว้างข้างละ  0.20 เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย 
       เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
       เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2566 – 2570) หน้าที่ 87 ลําดับที่ 79

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายรอบหมูบ้าน
หนองยาโมง บ้านอาลัย หมูที่ 7

จํานวน 136,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.) สายรอบหมูบ้านหนองยาโมง บ้านอาลัย หมูที่ 7
 ปริมาณงาน ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15
 เมตรหรือมีปริมาณคอนกรีตไมน้อยกวา 208 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกรังไหลทางกว้างข้างละ  0.20 เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย 
 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ
.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 89 ลําดับที่ 84
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายริมห้วยแฮด 
บ้านห้วย หมูที่ 5

จํานวน 303,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.) สายริมห้วยแฮด บ้านห้วย หมูที่ 5 ปริมาณงาน ถนน
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 116.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี
ปริมาณคอนกรีตไมน้อยกวา 464 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล
ทางกว้างข้างละ  0.20 เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย 
 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ
.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ
. 2565 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 21

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายหน้าวัดสลักได
จากทิศตะวันออก – ตะวันตก บ้านสลักได หมูที่ 6

จํานวน 239,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.) สายหน้าวัดสลักไดจากทิศตะวันออก – ตะวัน
ตก บ้านสลักได หมูที่ 6 ปริมาณงาน ถนนกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณคอนกรีต
ไมน้อยกวา 360 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางกว้างข้าง
ละ  0.20 เมตร ลงทอ คสล.ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จํานวน 8
 เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ
.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 84 ลําดับที่ 69
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โครงการกอสร้างรองระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) จากบ้าน
ผู้ใหญ  – สามแยกทิศตะวันออก บ้านหนองยาว หมูที่ 9

จํานวน 132,500 บาท

        เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างรองระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) จากบ้านผู้ใหญ  – สามแยกทิศตะวัน
ออก บ้านหนองยาว หมูที่ 9 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.60
 เมตร ยาว 80.00 เมตร ขนาดบอพักกว้าง 0.60 x 0.60 x 0.10
 เมตร จํานวน 8 บอและฝาปิดเหล็กตะแกรง ขนาด 0.50 x 0.50
 เมตร จํานวน 8 ฝาและวางทอ คสล.ขนาดขนาด 0.40 x 1.00
 เมตร จํานวน 76 ทอน ปริมาณงานกว้าง 0.60 เมตร ยาว 80.00
 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตรและงานคืนผิวจราจร จํานวน 43.20
 ตารางเมตรหรือมีปริมาณงานรางระบายน้ําไมน้อยกวา 48 ตาราง
เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ
.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ
. 2565 หน้าที่ 14 ลําดับที่ 12
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โครงการกอสร้างรองระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู
บ้าน จากบ้านนางดวน  จิรังดา – บ้านนายวสันต พรมชาติ บ้าน
หนองยาว หมูที่ 9

จํานวน 66,900 บาท

       เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างรองระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมูบ้าน จากบ้านนางดวน  จิรัง
ดา – บ้านนายวสันต พรมชาติ บ้านหนองยาว หมูที่ 9 ปริมาณ
งาน ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 47.00 เมตร ขนาดบอพัก
กว้าง 0.60 x 0.60 x 0.10 เมตร จํานวน 4 บอและฝาปิดเหล็ก
ตะแกรง ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร จํานวน 4 ฝาและวางทอ คสล
.ขนาดขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 45 ทอน ปริมาณ
งานกว้าง 0.60 เมตร ยาว 47.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตรและ
งานคืนผิวจราจร จํานวน 25.80 ตารางเมตรหรือมีปริมาณงานราง
ระบายน้ําไมน้อยกวา 28.20 ตารางเมตร
       เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
       เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
 หน้าที่ 21 ลําดับที่ 24
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โครงการกอสร้างรองระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู
บ้านพะแวะเหนือ ซอยรอบหมูบ้าน บ้านพะแวะเหนือ หมูที่ 12

จํานวน 163,900 บาท

         เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างรองระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมูบ้านพะแวะเหนือ ซอยรอบ
หมูบ้าน บ้านพะแวะเหนือ หมูที่ 12 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.60
 เมตร ยาว 105.00 เมตร ขนาดบอพักกว้าง 0.60 x 0.60 x 0.10
 เมตร จํานวน 10 บอและฝาปิดเหล็กตะแกรง ขนาด 0.50 x 0.50
 เมตร จํานวน 10 ฝาและวางทอ คสล.ขนาดขนาด 0.40 x 1.00
 เมตร จํานวน 99 ทอน ปริมาณงานกว้าง 0.60
 เมตร ยาว 105.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตรและงานคืนผิว
จราจร จํานวน 57 ตารางเมตรหรือมีปริมาณงานรางระบายน้ําไม
น้อยกวา 63 ตารางเมตรและติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
         เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ
.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ
. 2565 หน้าที่ 21 ลําดับที่ 25
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการขุดลอกคลองสงน้ํา จากถนนบ้านโพนปลัด – บ้านจังเอิญ 
ลงสูรองจังเอิญ บ้านโพนปลัด หมูที่ 1

จํานวน 141,600 บาท

       เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการขุดลอกคลองสงน้ํา จาก
ถนนบ้านโพนปลัด – บ้านจังเอิญ ลงสูรองจังเอิญ บ้านโพน
ปลัด หมูที่ 1 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 225.00
 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.50 เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไมน้อย
กวา 1,476 ลูกบาศกเมตร งานวางทอ คสล. ขนาด Dai 0.80
 เมตร จํานวน 24 เมตร งานดาดคอนกรีตปากทอ จํานวน 11.76
 ตารางเมตร งานคอนกรีตหยาบ จํานวน 1.125 ลูกบาศก
เมตร งานเหล็กเสริม จํานวน 249.50 กิโลกรัมและติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ
.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ
. 2565 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 2
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โครงการซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เททับถนน คสล.เดิม) 
บ้านหยอด จากบ้านนางปราณี เสมศรี - บ้านนางนิด  บัวรินทร บ้าน
สุขสวัสดิ์ หมูที่ 11

จํานวน 191,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการซอมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(เททับถนน คสล.เดิม) บ้านหยอด จากบ้านนาง
ปราณี เสมศรี - บ้านนางนิด  บัวรินทร บ้านสุขสวัสดิ์ หมูที่ 11
 ปริมาณงาน ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15
 เมตรหรือมีปริมาณคอนกรีตไมน้อยกวา 300 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกรังไหลทางกว้างข้างละ 0.20 เมตรและติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ
.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ
. 2565 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 9

โครงการซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เททับถนน คสล.เดิม) 
หน้าศาลาประชาคม บ้านพะแวะเหนือ หมูที่ 12

จํานวน 38,000 บาท

       เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการซอมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(เททับถนน คสล.เดิม) หน้าศาลาประชาคม บ้านพะ
แวะเหนือ หมูที่ 12 ปริมาณงาน ถนนกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณคอนกรีต
ไมน้อยกวา 60 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางกว้างข้าง
ละ 0.20 เมตร 
       เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
       เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 10
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โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงลูกรังถนนสายทางเข้าสํานักสงฆบ้าน
แขม บ้านสุขสวัสดิ์ หมูที่ 11

จํานวน 13,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการปรับปรุงถนนดิน ลงลูกรัง
ถนนสายทางเข้าสํานักสงฆบ้านแขม บ้านสุขสวัสดิ์ หมูที่ 11
 ปริมาณงาน ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.10
 เมตรหรือมีปริมาณงานลูกรังไมน้อยกวา 27 ลูกบาศกเมตร 
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
         เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ
.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 105 ลําดับที่ 141

โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงลูกรังถนนสายบ้านระหาร – เขตตําบล
ดินแดง บ้านระหาร หมูที่ 10

จํานวน 86,000 บาท

         เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการปรับปรุงถนนดิน ลงลูกรัง
ถนนสายบ้านระหาร – เขตตําบลดินแดง บ้านระหาร หมูที่ 10
 ปริมาณงาน ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.10
 เมตรหรือมีปริมาณงานลูกรังไมน้อยกวา 180 ลูกบาศกเมตร 
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
         เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ
.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 103 ลําดับที่ 132

วันที่พิมพ : 12/9/2565  11:31:38 หน้า : 110/121



โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุกสายริมคลองอิสานเขียวด้านทิศ
ตะวันออก – เขตตําบลปราสาทเยอ บ้านโพนปลัด หมูที่ 1

จํานวน 104,000 บาท

       เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก
สายริมคลองอิสานเขียวด้านทิศตะวันออก – เขตตําบลปราสาท
เยอ บ้านโพนปลัด หมูที่ 1 ปริมาณงาน ถนนกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.10 เมตรหรือมีปริมาณงานหิน
คลุกไมน้อยกวา 75 ลูกบาศกเมตรและติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ
.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 64 ลําดับที่ 8

โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุกสายเลียบรองจังเอิญ จากแยก
ถนนโพนปลัด/เขวา - เขตตําบลปราสาทเยอ บ้านโพนปลัด หมูที่ 1

จํานวน 165,000 บาท

         เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหิน
คลุกสายเลียบรองจังเอิญ จากแยกถนนโพนปลัด/เขวา - เขต
ตําบลปราสาทเยอ บ้านโพนปลัด หมูที่ 1 ปริมาณงาน ถนน
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.10 เมตรหรือมี
ปริมาณงานหินคลุกไมน้อยกวา 120 ลูกบาศกเมตรและติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
         เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ
.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ
. 2565 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 1
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ลงหินคลุกถนนสายบ้านอาลัยสายจาก
หน้าวัด – ถนนรอบบ้านหนองไผ บ้านอาลัย หมูที่ 7

จํานวน 36,000 บาท

       เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ลงหิน
คลุกถนนสายบ้านอาลัยสายจากหน้าวัด – ถนนรอบบ้านหนอง
ไผ บ้านอาลัย หมูที่ 7 ปริมาณงาน ถนนกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.10 เมตรหรือมีปริมาณงานหิน
คลุกไมน้อยกวา 27 ลูกบาศกเมตร 
       เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
       เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2566 – 2570) หน้าที่ 88 ลําดับที่ 81

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ลงหินคลุกสายบ้านจังเอิญ – วัดบ้าน
โพนปลัด บ้านจังเอิญ หมูที่ 3

จํานวน 206,000 บาท

       เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ลงหิน
คลุกสายบ้านจังเอิญ – วัดบ้านโพนปลัด บ้านจังเอิญ หมูที่ 3
 ปริมาณงาน ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.10
 เมตรหรือมีปริมาณงานหินคลุกไมน้อยกวา 150 ลูกบาศกเมตร
และติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
       เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
       เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2566 – 2570) หน้าที่ 72 ลําดับที่ 32
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โครงการปรับปรุงรองระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู
บ้านหนองอิไทย จํานวน 4 จุด บ้านหนองอิไทย หมูที่ 4

จํานวน 304,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการปรับปรุงรองระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมูบ้านหนองอิไทย จํานวน 4
 จุด บ้านหนองอิไทย หมูที่ 4 
                   ปริมาณงาน จุดที่ 1 คุ้มสามัคคีธรรม ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร
                   ปริมาณงาน จุดที่ 2 คุ้มมิตรสัมพันธ ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 297.00 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร
                   ปริมาณงาน จุดที่ 3 คุ้มไทยเจริญ ขนาด
กว้าง 0.60 เมตร ยาว 91.00 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร
                   ปริมาณงาน จุดที่ 4 คุ้มเพชรรุง ขนาดกว้าง 0.60
 เมตร ยาว 109.00 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาณ
งานทางระบายน้ําไมน้อยกวา 388.20 ตารางเมตร พร้อมงานฝา
ปิดทอ คสล. ขนาด 0.10 x 0.60 x 1.00 เมตร จํานวน 70.00
 เมตร งานวางทอระบายน้ํา คสล. จํานวน 155 ทอน งานคืนผิว
จราจร จํานวน 7.20 ตารางเมตรและติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย
 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ
.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 79 ลําดับที่ 54

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา K) (คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
และสิ่งสาธารณูปการ)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับคาได้
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 มิถุนายน 2544
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 336,920 บาท

งบบุคลากร รวม 285,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 285,120 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 285,120 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ/เงินปรับ
ปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  1  อัตรา แยก
เป็น
 ตําแหนง ผู้ชวยนักวิชาการเกษตร  จํานวน 1
 อัตรา (23,760 x 12)  เป็นเงิน 285,120 บาท
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
    ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. , ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
    (ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 – 2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)

งบดําเนินงาน รวม 38,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 23,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 23,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ฯลฯ  ตั้ง
ไว้  23,000  บาท
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่อเป็นอยางอื่นของผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น ที่มีสิทธิ
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลรวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ   รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ   เชน   คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง อาทิเชน  เคียว สปริงเก
ลอร (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่
พรวนดิน  ระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส
 อวน ฯลฯ
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 13,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,800 บาท
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น จํานวน 13,800 บาท

   เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น จํานวน  1
  คันๆ ละ 13,800 บาท คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้   
     1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน 
     2) เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา 3.5 แรงม้า 
     3) รัศมีตัดหญ้ากว้างไมน้อยกวา 18 นิ้ว
  (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2564)
   ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570
 ) หน้าที่ 200 ลําดับที่ 9
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาสร้างป่ารักษ
น้ํา

จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการท้องถิ่น
อาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาสร้างป่ารักษน้ํา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เชน คาป้ายโครงการฯ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณเครื่องเขียน คาเชา
อุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้
จายอื่นๆ ฯลฯ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570
) หน้าที่ 171  ลําดับที่ 322
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 15,000 บาท

   เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2566 เชน คาป้ายโครงการฯ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณเครื่องเขียน คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรม คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จาย
อื่นๆ ฯลฯ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570
) หน้าที่ 173  ลําดับที่ 329
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 799,140 บาท

งบบุคลากร รวม 167,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 167,640 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 167,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ/เงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  1  อัตรา แยกเป็น
     ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานประปา  จํานวน 1
 อัตรา (13,970 x 12)  เป็นเงิน 167,640 บาท
     พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
     ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)
    (ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 – 2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)

งบดําเนินงาน รวม 631,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 13,500 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 13,500 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ฯลฯ  ตั้ง
ไว้  13,500  บาท
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าใช้สอย รวม 308,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 288,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาเชาทรัพยสินคาโฆษณาและ
เผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ ตั้งไว้  288,000 บาท
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  ฯลฯ
   ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้ สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน  ไม้ตาง ๆ
  ค้อน ทอนําและอุปกรณประปา  ฯลฯ
   ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 80,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน ยา
และเวชภัณฑ แอลกอฮอล น้ํายาตางๆ  ถุงมือ เครื่องวัด
อุณหภูมิ(ปรอทวัดไข้) ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควัน กําจัดยุง
ลาย หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช้ครั้งเดียว
ทิ้ง) คลอรีน สารส้ม ฯลฯ
   ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวน

วัสดุอื่น จํานวน 80,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับ คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน มิเตอรน้ํา - ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัว
วาลวเปิด – ปิดแกส  อุปกรณบังคับสัตว ฯลฯ
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 120,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

   เพื่อจายคาไฟฟ้า หนวยผลิตน้ําประปาขององคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คา
บริการ คาภาษี ในกิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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