


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 

เรื่อง  

งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 







ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลไมเค็ด
อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลไมเค็ดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอด
จนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 166,841,680.30 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 145,016,997.04 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 35,929,004.77 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 5 โครงการ รวม 
617,158.05 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 9 โครงการ รวม 7,778,792.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 70,354,035.79 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 195,092.28 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 943,014.90 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 334,274.96 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 5,336.99 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 34,956,209.23 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 33,920,107.43 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 369,886.92 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 46,623,401.20 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 18,319,792.20 บาท

งบบุคลากร จํานวน 13,458,519.46 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 7,852,578.95 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,995,211.59 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 4,997,299.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 369,886.92 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 12,116,260.35 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด
อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 195,092.28 130,000.00 505,500.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

943,014.90 858,000.00 893,300.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 334,274.96 500,000.00 350,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 5,336.99 17,000.00 5,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,477,719.13 1,505,000.00 1,753,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 34,956,209.23 31,391,898.00 34,150,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

34,956,209.23 31,391,898.00 34,150,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 33,920,107.43 37,103,102.00 34,095,700.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

33,920,107.43 37,103,102.00 34,095,700.00

รวม 70,354,035.79 70,000,000.00 70,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด
อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 18,319,792.20 22,044,145.00 20,813,115.00

งบบุคลากร 13,458,519.46 19,007,254.00 18,340,600.00

งบดําเนินงาน 7,852,578.95 13,865,869.00 14,339,285.00

งบลงทุน 1,995,211.59 9,986,342.00 10,612,100.00

งบเงินอุดหนุน 4,997,299.00 5,096,390.00 5,894,900.00

รวมจายจากงบประมาณ 46,623,401.20 70,000,000.00 70,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลไม้เค็ด

อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลไม้เค็ด
อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,150,260

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,598,318

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 10,735,735

แผนงานสาธารณสุข 1,070,000

แผนงานเคหะและชุมชน 7,173,700

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 722,800

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 947,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,224,372

แผนงานการเกษตร 564,700

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 20,813,115

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 70,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด

อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 20,813,115 20,813,115
    งบกลาง 20,813,115 20,813,115

หนา : 1/10



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,315,240 2,769,720 216,000 9,300,960
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,965,240 0 0 1,965,240

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,350,000 2,769,720 216,000 7,335,720

งบดําเนินงาน 2,915,000 1,854,000 76,000 4,845,000
    คาตอบแทน 708,000 556,000 46,000 1,310,000

    คาใชสอย 1,337,000 938,000 30,000 2,305,000

    คาวัสดุ 540,000 260,000 0 800,000

    คาสาธารณูปโภค 330,000 100,000 0 430,000

งบลงทุน 69,300 935,000 0 1,004,300
    คาครุภัณฑ 69,300 935,000 0 1,004,300

รวม 9,299,540 5,558,720 292,000 15,150,260

หนา : 2/10



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 0 1,021,918 1,021,918
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,021,918 1,021,918

งบดําเนินงาน 80,000 1,296,400 1,376,400
    คาตอบแทน 30,000 30,000 60,000

    คาใชสอย 50,000 600,000 650,000

    คาวัสดุ 0 666,400 666,400

งบลงทุน 0 200,000 200,000
    คาครุภัณฑ 0 200,000 200,000

รวม 80,000 2,518,318 2,598,318

หนา : 3/10



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 804,000 2,845,650 3,649,650
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 804,000 2,845,650 3,649,650

งบดําเนินงาน 220,000 2,297,885 2,517,885
    คาตอบแทน 100,000 0 100,000

    คาใชสอย 100,000 624,425 724,425

    คาวัสดุ 20,000 1,609,460 1,629,460

    คาสาธารณูปโภค 0 64,000 64,000

งบลงทุน 0 1,183,000 1,183,000
    คาครุภัณฑ 0 183,000 183,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 1,000,000 1,000,000

งบเงินอุดหนุน 0 3,385,200 3,385,200
    เงินอุดหนุน 0 3,385,200 3,385,200

รวม 1,024,000 9,711,735 10,735,735

หนา : 4/10



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 300,000 0 300,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 300,000 0 300,000

งบดําเนินงาน 290,000 240,000 530,000
    คาตอบแทน 90,000 120,000 210,000

    คาใชสอย 200,000 120,000 320,000

งบเงินอุดหนุน 0 240,000 240,000
    เงินอุดหนุน 0 240,000 240,000

รวม 590,000 480,000 1,070,000

หนา : 5/10



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 0 1,100,000 1,100,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,100,000 1,100,000

งบดําเนินงาน 0 1,684,000 1,684,000
    คาใชสอย 0 1,058,000 1,058,000

    คาวัสดุ 0 626,000 626,000

งบลงทุน 0 2,200,000 2,200,000
    คาครุภัณฑ 0 2,200,000 2,200,000

งบเงินอุดหนุน 2,189,700 0 2,189,700
    เงินอุดหนุน 2,189,700 0 2,189,700

รวม 2,189,700 4,984,000 7,173,700

หนา : 6/10



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 419,800 0 419,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 419,800 0 419,800

งบดําเนินงาน 63,000 160,000 223,000
    คาตอบแทน 48,000 0 48,000

    คาใชสอย 15,000 160,000 175,000

งบเงินอุดหนุน 0 80,000 80,000
    เงินอุดหนุน 0 80,000 80,000

รวม 482,800 240,000 722,800

หนา : 7/10



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 100,000 600,000 700,000
    คาใชสอย 100,000 550,000 650,000

    คาวัสดุ 0 50,000 50,000

งบลงทุน 0 247,000 247,000
    คาครุภัณฑ 0 247,000 247,000

รวม 100,000 847,000 947,000

หนา : 8/10



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,571,272 977,000 2,548,272
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,571,272 977,000 2,548,272

งบดําเนินงาน 1,325,000 758,000 2,083,000
    คาตอบแทน 523,000 28,000 551,000

    คาใชสอย 530,000 150,000 680,000

    คาวัสดุ 270,000 580,000 850,000

    คาสาธารณูปโภค 2,000 0 2,000

งบลงทุน 0 5,593,100 5,593,100
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 5,593,100 5,593,100

รวม 2,896,272 7,328,100 10,224,372

หนา : 9/10



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 230,000 150,000 380,000
    คาใชสอย 230,000 150,000 380,000

งบลงทุน 184,700 0 184,700
    คาครุภัณฑ 66,000 0 66,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 118,700 0 118,700

รวม 414,700 150,000 564,700

หนา : 10/10



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,150,260

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,598,318

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 10,735,735

แผนงานสาธารณสุข 1,070,000

แผนงานเคหะและชุมชน 7,173,700

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 722,800

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 947,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,224,372

แผนงานการเกษตร 564,700

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 20,813,115

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 70,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลไม้เค็ด และ
โดยอนุมัติของนายอําเภอเมืองปราจีนบุรี

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 70,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 70,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารส่วนตําบลไม้เค็ด
อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด

อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 419.00 108.60 0.00 100.00 % 500.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 31,042.04 2,889.42 20,000.00 -75.00 % 5,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 51,448.34 61,052.26 30,000.00 1,233.33 % 400,000.00
     ภาษีป้าย 47,468.00 131,042.00 80,000.00 25.00 % 100,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 130,377.38 195,092.28 130,000.00 505,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมการรับรองใหจําหนายเนื้อสัตว 185,790.00 282,825.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 2,783.90 3,498.90 4,000.00 0.00 % 4,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 642,500.00 555,525.00 450,000.00 11.11 % 500,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 0.00 0.00 100.00 % 200.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 3,136.00 31,896.00 60,000.00 -53.67 % 27,800.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,590.00 2,130.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 3,600.00 3,400.00 3,600.00 5.56 % 3,800.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 2,500.00 1,500.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 8,800.00 7,500.00 9,000.00 0.00 % 9,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาปรับการผิดสัญญา 21,805.00 17,350.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 20,000.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

120.00 14,570.00 5,000.00 300.00 % 20,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,160.00 2,220.00 1,200.00 66.67 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 170.00 100.00 200.00 400.00 % 1,000.00
     รายไดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 500.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 873,954.90 943,014.90 858,000.00 893,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 548,222.66 334,274.96 500,000.00 -30.00 % 350,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 548,222.66 334,274.96 500,000.00 350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 17,995.00 5,336.99 17,000.00 -70.59 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 17,995.00 5,336.99 17,000.00 5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 868,146.54 1,190,986.92 700,000.00 42.86 % 1,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,419,670.60 10,713,461.09 8,834,398.00 15.46 % 10,200,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 8,899,097.86 9,702,176.94 8,390,000.00 13.23 % 9,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 687,096.41 794,693.64 450,000.00 55.56 % 700,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 9,160,624.81 9,787,607.52 9,500,000.00 0.00 % 9,500,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 3,265.60 15.63 3,300.00 -84.85 % 500.00
     คาภาคหลวงแร 98,332.29 73,854.75 98,200.00 -18.53 % 80,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 81,298.16 63,281.74 81,300.00 -26.20 % 60,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

3,646,226.00 2,578,671.00 3,200,000.00 -21.88 % 2,500,000.00

     คาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยทรัพยอิงสิทธิ กฎหมายกรม
ที่ดิน

0.00 0.00 134,700.00 345.43 % 600,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 134,680.00 51,460.00 0.00 100.00 % 8,000.00
     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 33,998,438.27 34,956,209.23 31,391,898.00 34,150,500.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 32,371,863.00 33,920,107.43 37,103,102.00 -8.11 % 34,095,700.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 32,371,863.00 33,920,107.43 37,103,102.00 34,095,700.00
รวมทุกหมวด 67,940,851.21 70,354,035.79 70,000,000.00 70,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด

อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 70,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 505,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 500 บาท

ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 5,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 400,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 100,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 893,300 บาท
คาธรรมเนียมการรับรองใหจําหนายเนื้อสัตว จํานวน 300,000 บาท

คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 4,000 บาท

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 500,000 บาท

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 200 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 27,800 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 3,800 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 500 บาท

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 9,000 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 20,000 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 350,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 350,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 5,000 บาท
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 34,150,500 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 1,000,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,200,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 9,500,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 700,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 9,500,000 บาท

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม จํานวน 500 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 80,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 60,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 2,500,000 บาท

คาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยทรัพยอิงสิทธิ กฎหมายกรม
ที่ดิน

จํานวน 600,000 บาท

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 8,000 บาท

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 34,095,700 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 34,095,700 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 133,837 107,102 227,330 9.97 % 250,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,070 6,810 10,000 0 % 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,870,900 13,281,500 16,671,600 -10.03 % 15,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,247,200 3,323,600 3,552,000 0 % 3,552,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 84,000 86,000 90,000 11.11 % 100,000

เงินสํารองจาย 636,519.8 689,544.8 1,380,000 -63.77 % 500,000

รายจายตามข้อผูกพัน

- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไม้
เค็ด

182,500 182,500 182,500 0 % 182,500

- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น/
  พื้นที่องค์การบริหารสวนตําบลไม้เค็ด

271,417.5 0 273,555 0 % 273,555

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารสวนตําบลไม้เค็ด

อําเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่พิมพ์ : 30/9/2565  16:44 หน้า : 1/58



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 742,100 1.06 % 750,000

เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการถายโอน 0 0 36,060 0 % 36,060

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

299,761.48 642,735.4 0 0 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 159,000 -28.3 % 114,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 45,000

รวมงบกลาง 17,732,205.78 18,319,792.2 23,324,145 20,813,115
รวมงบกลาง 17,732,205.78 18,319,792.2 23,324,145 20,813,115
รวมงบกลาง 17,732,205.78 18,319,792.2 23,324,145 20,813,115

รวมแผนงานงบกลาง 17,732,205.78 18,319,792.2 23,324,145 20,813,115
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

532,080 532,080 0 0 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 532,080 0 % 532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

90,720 90,720 90,720 0 % 90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

2,249,160 2,198,678.7 1,289,880 -3 % 1,251,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,963,160 2,912,678.7 2,003,880 1,965,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,536,322.89 2,537,313.66 3,638,452 -20.96 % 2,876,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 100,000 0 % 100,000

เงินประจําตําแหนง 270,000 270,000 270,000 0 % 270,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 467,880 484,200 523,003 72.08 % 900,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 84,000 84,000 108,000 88.89 % 204,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,358,202.89 3,375,513.66 4,639,455 4,350,000
รวมงบบุคลากร 6,321,362.89 6,288,192.36 6,643,335 6,315,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 250,000 20 % 300,000

คาเบี้ยประชุม 0 0 10,000 100 % 20,000
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 119,500 207,900 224,000 28.57 % 288,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 38,300 31,100 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 50,000 80 % 90,000

รวมค่าตอบแทน 157,800 239,000 544,000 708,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร 0 50,621 80,000 -100 % 0

- คาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาเครื่องแม
ขายและ
  ดูแลโปรแกรมระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

0 7,000 7,000 0 % 7,000

- คาจ้างเหมาบริการตางๆ 42,123 113,525 190,000 15.79 % 220,000

- คาดูแลและเชาพื้นที่โดเมนเนมเว็บไซด์
ของอบต.

10,000 10,000 10,000 -100 % 0

- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรม 2,800 0 100,000 -100 % 0

- คาเบี้ยประกัน 0 0 60,000 0 % 60,000

- คารับวารสาร 4,460 5,040 20,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 50,000 0 % 50,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- คาชดใช้คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน 0 901,732.72 0 0 % 0

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 64,680 200,000 -50 % 100,000

- คาใช้จายในการศึกษาดูงานและฝึกอบรม 0 0 200,000 0 % 200,000

- คาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 706,260 -57.52 % 300,000

- คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พวงมาลา ฯลฯ

2,000 4,000 0 0 % 0

คาเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบหม้อเเปลง
ไฟฟ้าและคาบํารุงรักษา

0 0 50,000 -100 % 0

-คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 200,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,420 14,098.51 100,000 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 63,803 1,170,697.23 1,773,260 1,337,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 116,469 151,731 200,000 0 % 200,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,297 20,794 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 51,950 74,000 35.14 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 75,949 88,600 126,000 -20.63 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 640 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,720 98,740 100,000 0 % 100,000
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วัสดุอื่น 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 261,435 412,455 545,000 540,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 231,019.07 227,793.26 300,000 0 % 300,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 2,857 2,640 5,000 0 % 5,000

คาบริการโทรศัพท์ 52,750.42 62,083.89 70,000 -92.86 % 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 5,000 -100 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 8,000 25 % 10,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 286,626.49 292,517.15 398,000 330,000
รวมงบดําเนินงาน 769,664.49 2,114,669.38 3,260,260 2,915,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เก้าอี้ 0 11,800 0 0 % 0

- เก้าอี้บุนวม (เก้าอี้จัดเลี้ยง) 0 0 22,500 -100 % 0

- เก้าอี้สํานักงาน  แบบมีพนักพิง 0 15,900 0 0 % 0

- เก้าอี้สําหรับผู้บริหาร 0 16,600 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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- จัดซื้อชุดโซฟารับแขกแบบมี 3 ชิ้น พร้อม
โต๊ะกลางไม้

0 0 13,900 -100 % 0

- จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก 0 0 14,840 -100 % 0

- ชั้นวางเอกสาร 0 11,800 0 0 % 0

- ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 8,400 21,000 0 0 % 0

- ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด 5,500 0 0 0 % 0

- โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 23,550 0 0 % 0

- โต๊ะทํางาน 0 8,400 0 0 % 0

- โต๊ะพับอเนกประสงค์ 9,000 11,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

- จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบสมาร์ท ทีวี 0 0 15,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1

0 0 22,000 0 % 22,000

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2

0 150,000 0 0 % 0

- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์
  (Ink Tank Printer)

4,300 0 0 0 % 0

- เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดําชนิด 
Network แบบที่ 1

0 0 8,900 100 % 17,800
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- เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 2,500 200 % 7,500

-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 22,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 13,850.61 15,373.9 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 41,050.61 285,923.9 99,640 69,300
รวมงบลงทุน 41,050.61 285,923.9 99,640 69,300

รวมงานบริหารทั่วไป 7,132,077.99 8,688,785.64 10,003,235 9,299,540
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,153,980 1,186,801.66 1,680,228 10.76 % 1,861,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 90,000 -44.44 % 50,000

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 232,989.67 549,889.03 711,826 2.08 % 726,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 26,627.74 44,843.22 61,830 16.45 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,431,597.41 1,799,533.91 2,603,884 2,769,720
รวมงบบุคลากร 1,431,597.41 1,799,533.91 2,603,884 2,769,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 136,900 300,000 0 % 300,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 33,000 33,000 96,000 0 % 96,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 25,522.5 30,857.5 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 110,000 36.36 % 150,000

รวมค่าตอบแทน 58,522.5 200,757.5 516,000 556,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- คาจ้างเหมาบริการตางๆ 0 1,200 76,500 93.46 % 148,000

- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรม 8,500 18,400 63,500 -100 % 0

- คาปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต 0 0 60,000 66.67 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 3,288 5,792 40,000 0 % 40,000

- โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

0 184 50,000 0 % 50,000
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- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้

536,748 14,621.5 183,600 172.33 % 500,000

-คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 70,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,900 3,300 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 550,436 43,497.5 503,600 938,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 59,741 105,756 150,000 -33.33 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 5,135 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 5,000 900 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,990 78,580 120,000 -16.67 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 80,731 189,471 285,000 260,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 42,220.6 29,589 100,000 0 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 42,220.6 29,589 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 731,910.1 463,315 1,404,600 1,854,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เก้าอี้สําหรับผู้บริหาร 0 5,400 0 0 % 0

- ตู้บานเลื่อนกระจก 0 25,200 0 0 % 0
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- ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด 0 33,000 0 0 % 0

- โต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ 0 7,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถยนต์สวนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน เครื่องยนต์ไมต่ํากวา 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิลแคบ

0 0 0 100 % 850,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

-  เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2

0 0 60,000 0 % 60,000

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล  แบบที่ 2

59,800 0 0 0 % 0

- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 8,600 0 0 % 0

- เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 2

30,000 14,900 0 100 % 20,000

- เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 4,800 7,200 7,500 -33.33 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 94,600 101,300 67,500 935,000
รวมงบลงทุน 94,600 101,300 67,500 935,000

รวมงานบริหารงานคลัง 2,258,107.51 2,364,148.91 4,075,984 5,558,720
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 216,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 216,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 216,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 46,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

-คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

-คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 76,000
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รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 292,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,390,185.5 11,052,934.55 14,079,219 15,150,260

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 30,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญตางๆ

5,000 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 5,000 0 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 5,000 0 80,000 80,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- ตู้ล็อคเกอร์ 3 ชั้น 0 13,800 0 0 % 0

- ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 0 8,400 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

- สายสงน้ําดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว 0 42,000 0 0 % 0

- หัวฉีดน้ําดับเพลิง 0 18,900 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 83,100 0 0
รวมงบลงทุน 0 83,100 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 5,000 83,100 80,000 80,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 241,980 259,380 280,349 6.45 % 298,440

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 369,735.48 440,760 555,334 15.15 % 639,478

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 52,548.36 60,000 62,000 35.48 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 664,263.84 760,140 897,683 1,021,918
รวมงบบุคลากร 664,263.84 760,140 897,683 1,021,918

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเบี้ยประชุม 0 0 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 20,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรม 
สัมมนาตางๆ

14,000 0 50,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 15,360 30,000 -33.33 % 20,000

- โครงการชวยเหลือประชาขนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหาร
   สวนตําบล

0 153,000 200,000 0 % 200,000

- โครงการฝายน้ําล้นกระสอบทรายต้านภัย
แล้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

0 44,306 0 0 % 0

- โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบลไม้
เค็ด

0 83,390 0 100 % 30,000

- โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

- โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน(อปพร)ใหมหรือทบทวน

0 0 0 100 % 200,000

-คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 11,300 11,910 50,000 40 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 25,300 307,966 330,000 600,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 4,536 5,000 0 % 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 16,480 20,000 0 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 67,400

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 9,800 150,000 0 % 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 144,966 58,644 200,000 0 % 200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 9,350 30,000 0 % 30,000

วัสดุการเกษตร 0 29,000 0 0 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 110,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 46,960 1,560 0 100 % 34,000

วัสดุอื่น 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 191,926 129,370 455,000 666,400
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 5,350 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 5,350 0 0

วันที่พิมพ์ : 30/9/2565  16:44 หน้า : 16/58



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบดําเนินงาน 217,226 442,686 805,000 1,296,400
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- ตู้เก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณ์ 0 34,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

- ชุดดับเพลิง 86,600 0 0 0 % 0

- รองเท้าดับเพลิง 0 14,250 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 155,588.79 88,040 340,000 -41.18 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 242,188.79 137,090 340,000 200,000
รวมงบลงทุน 242,188.79 137,090 340,000 200,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1,123,678.63 1,339,916 2,042,683 2,518,318
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,128,678.63 1,423,016 2,122,683 2,598,318

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 1,046,820 -31.22 % 720,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 24,000 0 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 42.86 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,112,820 804,000
รวมงบบุคลากร 0 0 1,112,820 804,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 108,000 -53.7 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 108,000 100,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 20,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- คาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก 0 0 50,000 0 % 50,000

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

-คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 100,000 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 315 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 315 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 315 228,000 220,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 22,000 -100 % 0

- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 7,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 29,500 0
รวมงบลงทุน 0 0 29,500 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 0 315 1,370,320 1,024,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,522,140 1,613,820 1,685,650 0 % 1,685,650

เงินวิทยฐานะ 0 171,500 210,000 0 % 210,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 424,840 405,442.78 871,710 3.25 % 900,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 44,590 33,415.91 96,360 -48.11 % 50,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,991,570 2,224,178.69 2,863,720 2,845,650
รวมงบบุคลากร 1,991,570 2,224,178.69 2,863,720 2,845,650

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- คาจ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก 0 12,312 0 0 % 0

- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรม 27,300 21,900 70,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 680 3,072 20,000 50 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

192,900 175,900 158,860 -32.58 % 107,100

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษา
   คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

25,800 37,840 40,180 -32.58 % 27,090

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษา
   คาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

18,000 26,400 28,030 -32.57 % 18,900

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษา
   คาหนังสือเรียน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

12,000 17,600 18,690 -32.58 % 12,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษา
   คาอุปกรณ์การเรียน สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

12,000 17,600 18,690 -32.58 % 12,600

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
ปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

552,160 473,580 480,800 -32.58 % 324,135

-คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 70,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 120 % 22,000

รวมค่าใช้สอย 840,840 786,204 845,250 624,425
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 1,599,430 -2.19 % 1,564,460

คาอาหารเสริม (นม) 869,862.74 1,244,965.46 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 869,862.74 1,244,965.46 1,604,430 1,609,460
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 19,138.36 18,781.12 36,000 11.11 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,991.09 8,358.86 24,000 0 % 24,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 30,129.45 27,139.98 60,000 64,000
รวมงบดําเนินงาน 1,740,832.19 2,058,309.44 2,509,680 2,297,885

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อพัดลมติดผนัง 0 0 0 100 % 75,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

-เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19
 
 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จํานวน 4 เครื่อง

0 0 0 100 % 88,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 183,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

- คาปรับปรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
กอสร้าง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ
บริหารสวนตําบลไม้เค็ด

0 0 0 100 % 1,000,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 1,000,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 1,183,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

2,701,800 2,765,000 3,069,360 10.29 % 3,385,200

รวมเงินอุดหนุน 2,701,800 2,765,000 3,069,360 3,385,200
รวมงบเงินอุดหนุน 2,701,800 2,765,000 3,069,360 3,385,200

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,434,202.19 7,047,488.13 8,442,760 9,711,735
รวมแผนงานการศึกษา 6,434,202.19 7,047,803.13 9,813,080 10,735,735
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 300,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 300,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 300,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 90,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-คาจ้างเหมาบริการตางๆ 0 0 0 100 % 180,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า

81,594 91,050 0 0 % 0

- โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
  (โควิด-19)

0 6,780 0 0 % 0

-คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

-คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 81,594 97,830 0 200,000
รวมงบดําเนินงาน 81,594 97,830 0 290,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 81,594 97,830 0 590,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 70,000 71.43 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 70,000 120,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า

0 0 120,000 0 % 120,000

- โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 0 0 100,000 -100 % 0

- โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ 0 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 260,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 330,000 240,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 240,000 0 % 240,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 240,000 240,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 240,000 240,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 570,000 480,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 81,594 97,830 570,000 1,070,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,107,180 1,066,590 1,911,272 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 20,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 60,000 55,500 60,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 793,680 865,849.03 957,223 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 86,380 88,883.22 128,170 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,047,240 2,076,822.25 3,076,665 0
รวมงบบุคลากร 2,047,240 2,076,822.25 3,076,665 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 67,900 400,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 8,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 66,000 72,000 84,000 -100 % 0
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,466.75 8,223.5 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 55,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 73,466.75 148,123.5 547,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- คาจ้างเหมาบริการ 0 62,644 50,000 -100 % 0

- คาจ้างเหมาบริการย้ายติดตั้งเครื่องปรับ
อากาศ

42,000 0 0 0 % 0

- คาธรรมเนียมลงทะเบียนและฝึกอบรม 
สัมมนาตางๆ

6,200 0 50,000 -100 % 0

- คาเบี้ยประกัน 0 0 30,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 7,080 10,560 20,000 -100 % 0

- คาใช้จายในการตรวจสอบที่สาธารณ
ประโยชน์ในเขตพื้นที่อบต.ไม้เค็ด

17,360 25,940 100,000 -100 % 0

- คาธรรมเนียมออกเอกสารสิทธิหนังสือ
สําคัญที่หลวง

0 0 70,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,791.51 6,769.26 50,000 -100 % 0
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รวมค่าใช้สอย 75,431.51 105,913.26 370,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,708 72,549 30,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 99,690 499,440 421,929 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 46,001.01 2,665 80,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,590 0 40,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 2,000 50,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 99,380 150,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 45,391 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 284,380.01 676,034 771,929 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 2,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 2,000 0
รวมงบดําเนินงาน 433,278.27 930,070.76 1,690,929 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เก้าอี้ทํางานขาเหล็กแบบมีล้อ 14,000 0 0 0 % 0

- เก้าอี้ทํางานขาเหล็กแบบมีล้อ 0 0 8,000 -100 % 0

- เก้าอี้สําหรับผู้บริหาร 0 5,400 0 0 % 0
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- เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน 166,000 0 0 0 % 0

- เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 
24,000 บีทียู

0 75,900 0 0 % 0

- โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 2,900 0 0 % 0

- โต๊ะทํางาน 0 7,000 0 0 % 0

- โต๊ะทํางานเหล็ก 7,000 0 0 0 % 0

- โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 0 0 14,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

- เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบ
พกพา

0 18,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2
  (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 30,000 0 0 % 0

- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

0 0 15,000 -100 % 0

- เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 10,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 7,100 43,881.6 200,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 204,100 183,581.6 237,000 0
รวมงบลงทุน 204,100 183,581.6 237,000 0
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,684,618.27 3,190,474.61 5,004,594 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- โครงการกอสร้าง ถนน  คสล.  ซอยบ้าน
นางสมสวน  ศรีสวย
   ม.4

310,000 0 0 0 % 0

- โครงการกอสร้าง ถนน  คสล.  บริเวณ
รอบสระหนองปรือ  ม.5

416,000 0 0 0 % 0

- โครงการกอสร้าง ถนน  คสล.  เส้นทาง
ข้างที่ดินนางพี  
   ดํารงราชภักดี ถึง บ้านนายเทียน  ศรีพุธ
โธ  ม.5

277,000 0 0 0 % 0

- โครงการกอสร้าง ถนน  คสล. ม.8 สาย
บ้านนางนิรมล
   กาญจนสุธา ถึง บ้านนายม้วน  เจือเพ็ชร

467,000 0 0 0 % 0

- โครงการกอสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายโปรง
   บุญสง ม.2

407,000 0 0 0 % 0
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- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเทียนเหอ
  ตอจากปีงบประมาณ 2562  ม.2

385,000 0 0 0 % 0

- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย SML
  ตอจากปีงบประมาณ 2563 หมูที่ 12

0 498,000 0 0 % 0

- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ในหมูบ้าน มทบ.12
  ซ.3  หมูที่ 10

215,000 0 0 0 % 0

- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ในหมูบ้าน มทบ.12
  ซ.4  หมูที่ 10

304,000 0 0 0 % 0

- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ในหมูบ้าน มทบ.12
  ซ.9 หมูที่ 10

312,000 0 0 0 % 0

- โครงการกอสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัด  
ซ. บ้านทนายติ๊ก หมูที่ 5

0 120,000 0 0 % 0

- โครงการขุดเจาะบอบาดาล  ม.12 บริเวณ
ที่ดินนายสมชาย
  พาศิริ

106,650 0 0 0 % 0
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- โครงการขุดเจาะบอบาดาล  ม.6  บ้าน
หนองเตา บริเวณ
  ที่ดิน รอ.ปัญญา สนธิวัฒน์

223,500 0 0 0 % 0

- โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณศาลากลางบ้าน
  หนองเตา  ม.6

240,000 0 0 0 % 0

- โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมบอพัก
  สําเร็จและฝาปิด ข้างถนน ซอย 3  ม.12

194,000 0 0 0 % 0

- โครงการเสริมดินลูกรังพร้อมบดอัด  ซอย
บ้านนายถวิล
  ทรงอินทร์  ม.3

91,000 0 0 0 % 0

- โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติก
คอนกรีต จากเส้นหน้าบ้าน
   นายเฉลิม  เพลินบุญ สายแยกบ้านกํานัน
ฉลอง  จันดาวงษ์
   ถึงบ้านนายเจษฎาภรณ์  ชาวเวียง  ม.5

288,000 0 0 0 % 0

- โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนก
รีต ม.3 
  ซ.บ้านผู้ใหญหลิม  พืชคูณ  ถึงเขตติดตอ  
ม.10 ต.ไม้เค็ด

490,000 0 0 0 % 0
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- โครงการเสริมผิวถนนดินลูกรังพร้อมบด
อัด สายหนองกลาง
  คลองเปรมประชา

243,000 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

- โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนภายใน
ตําบลไม้เค็ด

0 488,176.09 0 0 % 0

- โครงการปรับปรุงตอเติมและซอมแซม
อาคารสํานักงาน
  องค์การบริหารสวนตําบลไม้เค็ด

1,737,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,706,150 1,106,176.09 0 0
รวมงบลงทุน 6,706,150 1,106,176.09 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

- อุดหนุนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ การประปา
สวนภูมิภาค
  โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค  
หมูที่ 9

0 499,773 0 0 % 0

- อุดหนุนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ การประปา
สวนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
  โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค  
หมูที่ 10

0 499,782 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/9/2565  16:44 หน้า : 35/58



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

- อุดหนุนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ การประปา
สวนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
  โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค  
หมูที่ 11

0 499,956 0 0 % 0

- อุดหนุนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ การประปา
สวนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
  โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค  
หมูที่ 8

0 499,899 0 0 % 0

- อุดหนุนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ การประปา
สวนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
  โครงการอุดหนุนขยายเขตประปาสวน
ภูมิภาค  ตอจาก หมูที่ 11

0 232,889 0 0 % 0

- อุดหนุนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
  การประปาสวนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
  โครงการขยายเขตให้บริการน้ําประปา 
หน้าบ้านนายฟ้อน
  หมูที่  10

299,741 0 0 0 % 0

- อุดหนุนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
  การประปาสวนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
  โครงการขยายเขตให้บริการน้ําประปา หมู
ที่  8

319,974 0 0 0 % 0
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เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

- อุดหนุนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ การประปา
สวนภูมิภาค
โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค  หมู
ที่  10 
บริเวณแยกบ้านนางถวิล  บุญตัน เข้าซอย
ต้นไทรไปถึง
เขตติดตอ หมูที่ 4

0 0 406,000 -100 % 0

- อุดหนุนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ การประปา
สวนภูมิภาค
โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค  หมู
ที่  11

0 0 500,000 -100 % 0

- อุดหนุนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ การประปา
สวนภูมิภาค
โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค  หมู
ที่  3
บริเวณ  ซอยบ้านโปรง

0 0 301,030 -100 % 0
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- อุดหนุนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ การประปา
สวนภูมิภาค
โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค  หมู
ที่  9 
ตอจากปีงบประมาณ  2564 บริเวณตอจาก
เขต
ตําบลปากพลี  อําเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

0 0 500,000 -100 % 0

- อุดหนุนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ การประปา
สวนภูมิภาคเพื่อขยายเขตประปา หมูที่ 8 
บ้านแหลมไผ จํานวน 3 ซอย

0 0 350,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตประปา หมูที่ 10 เส้นตอ
จากซอยต้นไทรถึงสระน้ําป่าช้าผีลาว

0 0 0 100 % 500,000

โครงการขยายเขตประปา หมูที่ 11 ตอจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 บริเวณบ้านนาย
ถนอม  นอบน้อม

0 0 0 100 % 164,700

โครงการขยายเขตประปา หมูที่ 5 ตอจาก
ของเดิมหมูที่ 11 ถึงหมูที่ 5

0 0 0 100 % 500,000

โครงการขยายเขตประปา หมูที่ 7 ซอยบ้าน
นางบุญสง รุงเรือง

0 0 0 100 % 125,000

โครงการขยายเขตประปา หมูที่ 9 ตอจาก
ของเดิม

0 0 0 100 % 500,000
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โครงการขยายเขตประปาที่ทําการองค์การ
บริหารสวนตําบลไม้เค็ด

0 0 0 100 % 400,000

รวมเงินอุดหนุน 619,715 2,232,299 2,057,030 2,189,700
รวมงบเงินอุดหนุน 619,715 2,232,299 2,057,030 2,189,700

รวมงานไฟฟ้าและประปา 7,325,865 3,338,475.09 2,057,030 2,189,700
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 362,880 282,649.03 499,147 72.29 % 860,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 37,020 27,003.22 60,000 300 % 240,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 399,900 309,652.25 559,147 1,100,000
รวมงบบุคลากร 399,900 309,652.25 559,147 1,100,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- คาจ้างกําจัดขยะมูลฝอยในระบบฝังกลบ
ตามหลักสุขาภิบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

774,114 839,382.5 1,130,000 -20.35 % 900,000

- คาจ้างเหมารายวันคนงานทั่วไป 0 0 95,920 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ 0 0 0 100 % 108,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 15,269.68 22,102.07 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 789,383.68 861,484.57 1,275,920 1,058,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 95,900 95,900 96,000 0 % 96,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 79,000 89,400 150,000 0 % 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 247,159 291,015 380,340 -7.98 % 350,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 5,879.65 7,853.8 23,000 30.43 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 427,938.65 484,168.8 649,340 626,000
รวมงบดําเนินงาน 1,217,322.33 1,345,653.37 1,925,260 1,684,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

- รถยนต์บรรทุกขยะ 0 0 2,400,000 -100 % 0

จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย 0 0 0 100 % 1,900,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 106,542.45 98,040 392,000 -23.47 % 300,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 106,542.45 98,040 2,792,000 2,200,000
รวมงบลงทุน 106,542.45 98,040 2,792,000 2,200,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,723,764.78 1,753,345.62 5,276,407 4,984,000

วันที่พิมพ์ : 30/9/2565  16:44 หน้า : 40/58



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 11,734,248.05 8,282,295.32 12,338,031 7,173,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 295,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 112,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 419,800
รวมงบบุคลากร 0 0 0 419,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 48,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

-คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 15,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 63,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 482,800
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

0 0 30,000 -33.33 % 20,000

- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 0 0 50,000 0 % 50,000

- โครงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์

0 0 50,000 0 % 50,000

- โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

7,877 0 20,000 0 % 20,000
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- โครงการสร้างทัศนคติและจิตสํานึกที่ดี
งามอยูรวมกันอยางสมานฉันท์

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 7,877 0 170,000 160,000
รวมงบดําเนินงาน 7,877 0 170,000 160,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
ปราจีนบุรี

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มศักยภาพป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

0 0 0 100 % 20,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

- อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลไม้
เค็ด

0 0 30,000 0 % 30,000

- อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ตําบลไม้เค็ด

0 0 30,000 0 % 30,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

- อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลไม้
เค็ด

30,000 0 0 0 % 0
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รวมเงินอุดหนุน 30,000 0 80,000 80,000
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 0 80,000 80,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 37,877 0 250,000 240,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 37,877 0 250,000 722,800

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- คาปรับปรุงและจัดหาธงโปรยเฉลิมพระ
เกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวรัชกาล
ที่ 10

0 232,000 0 0 % 0

- โครงการงานรัฐพิธี งานพระราชพิธี และ
งานวันสําคัญของชาติ

34,710 93,430 150,000 -100 % 0

- โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร 
  รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

113,000 60,300 100,000 -100 % 0
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- โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ 
  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 

89,500 0 0 0 % 0

- โครงการเฉลิมพระเกียรสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา
  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

600 14,000 100,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 237,810 399,730 360,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 10,000 0
รวมงบดําเนินงาน 237,810 399,730 370,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

237,810 399,730 370,000 0
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งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเปตอง กีฬาพื้น
บ้านฯ

0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 100,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 400,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- โครงการประเพณีสงกรานต์ 0 0 0 100 % 50,000

- โครงการสงเสริมวัฒนธรรม เนื่องในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 550,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 600,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 100 % 247,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 247,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 247,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0 0 0 847,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 237,810 399,730 370,000 947,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,261,272
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,571,272
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,571,272

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 400,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 8,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 55,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 523,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-คาจ้างเหมาบริการตางๆ 0 0 0 100 % 150,000
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-คาใช้จายในการตรวจสอบที่สาธารณะ
ประโยชน์

0 0 0 100 % 100,000

-คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 0 100 % 100,000

-คาเบี้ยประกันรถยนต์สวนกลาง 0 0 0 100 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร หรือการ
เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 10,000

-คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 530,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 270,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 0 100 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 2,000
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รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,325,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อองค์พระพรหม องค์พระภูมิเจ้าที่ 0 0 185,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 185,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 185,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 185,000 2,896,272
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 650,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 327,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 977,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 977,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 4,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 24,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 28,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร หรือการ
เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 10,000

คาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม 
หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

0 0 0 100 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 150,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 500,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 140,000 -42.86 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 140,000 580,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 140,000 758,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาถมดิน

โครงการถมดินพร้อมสร้างรั้วด้านหลังโรง
ปุ๋ย

0 0 0 100 % 203,900
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คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

- โครงการกอสร้างทางลาดสําหรับผู้พิการ  
บริเวณด้านหน้า
ทางเข้าอาคารองค์การบริหารสวนตําบลไม้
เค็ด

0 0 50,000 -100 % 0

- โครงการกอสร้างอาคารคอรกรีตเสริม
เหล็ก  2  ชั้น
เก็บวัสุดครุภัณฑ์พร้อมห้องน้ําผู้พิการ

0 0 2,000,000 -100 % 0

กอสร้างฐานพระพรหม พระภูมิเจ้าที่ 0 0 131,400 -100 % 0

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

- โครงการตอเติมศาลาเอนกประสงค์ โดย 
การทําราวระเบียง
รอบอาคารพร้อมประตูทางเข้า  จํานวน  2  
ด้าน และ ทําหลังคา
กันสาดพร้อมรางระบายน้ํา  หมูที่ 1

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงและกอสร้างรั้วองค์การ
บริหารสวนตําบลไม้เค็ด

0 0 0 100 % 1,329,800

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 มทบ 12  ซอย  2  หมูที่ 10

0 0 93,734 -100 % 0

- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สาย  SML   ตอจากปีงบ 2564  หมูที่ 12

0 0 426,527 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/9/2565  16:44 หน้า : 52/58



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายถวิล  ทรงอินทร์  หมูที่ 3

0 0 198,970 -100 % 0

- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางทองม้วน  แจ้งกระจาง  ตอ
จาก
ปีงบประมาณ 2560  หมูที่ 5

0 0 476,182 -100 % 0

- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายวิเชียร อาจวงษ์ หมูที่ 6

0 0 433,156 -100 % 0

- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านผู้ไหญสมใจ  อินทร์แพทย์ หมูที่ 6

0 0 65,354 -100 % 0

- โครงการกอสร้างอาคารจําหนาย
ผลิตภัณฑ์ตลาดนัดชุมชน
บ้านแหลมไผ  หมูที่ 8

0 0 149,919 -100 % 0

- โครงการวางทอสงน้ําเพื่อการเกษตรภาย
ในหมูบ้าน  หมูที่  4 

0 0 499,800 -100 % 0

-โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านดาบตํารวจสมเกียรติ

0 0 0 100 % 131,400

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นบ้านนายสุรินทร์ ฉิมทอง จากโคกโพธิ์ 
ถึงท้ายโคก

0 0 0 100 % 204,500

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายธนู  อินทร์สวรรค์

0 0 0 100 % 498,100
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายเสงี่ยม ไกรศิริ ถึงบ้านนางอํา
ภา โยธา

0 0 0 100 % 327,600

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมเสริมลูกรังไหลทางเส้นบ้านนางวิมล  
ใจไว

0 0 0 100 % 218,600

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายสัญญา รําเพย

0 0 0 100 % 75,100

-โครงการกอสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ 0 0 0 100 % 499,600

-โครงการกอสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ซอย 2 หมูที่ 12

0 0 0 100 % 499,400

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- โครงการกอสร้างหอถังสูงทรงแชมเปญ  
ขนาดบรรจุ 
15 ลบ.ม. สูง 15 ม.และติดตั้งถังกรองสนิม
เหล็ก ขนาดกรอง
ได้ 30 แกลลอนตอนาที  พร้อมขุดเจาะบอ
บาดาล  หมูที่ 2

0 0 499,900 -100 % 0

- โครงการขยายเขตประปาหมูบ้าน  ซอย
รวมใจ  หมูที่ 7

0 0 332,900 -100 % 0

- โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซลาเซลล์ ไฟสอง
สวาง หมูที่ 7

0 0 150,000 150 % 375,000

โครงการขุดเจาะบอบาดาล 0 0 0 100 % 271,000
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-โครงการขุดเจาะบอบาดาล 0 0 0 100 % 271,000

โครงการปรับปรุงแก้ไขระบบประปาหมู
บ้าน

0 0 0 100 % 488,100

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

- โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนภายใน
ตําบลไม้เค็ด

0 0 500,000 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 6,507,842 5,593,100
รวมงบลงทุน 0 0 6,507,842 5,593,100

รวมงานก่อสร้าง 0 0 6,647,842 7,328,100
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 6,832,842 10,224,372
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- โครงการสงเสริมการทําปุ๋ยหมักจากขยะ
ในครัวเรือน

0 0 30,000 0 % 30,000

- โครงการสงเสริมการปลูกทุเรียนในพื้นที่ 0 0 70,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพเกษตรกรในตําบล 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 100,000 230,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 100,000 230,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําทอพญานาค 0 0 0 100 % 66,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 66,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการขุดลอกวัชพืชสระหนองตาแก้ว ม
.4 ต.ไม้เค็ด

0 0 0 100 % 118,700

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 118,700
รวมงบลงทุน 0 0 0 184,700

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 100,000 414,700
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตําบลไม้เค็ด 1,182 0 100,000 0 % 100,000

- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 3,062 0 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 4,244 0 200,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 4,244 0 200,000 150,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 4,244 0 200,000 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมแผนงานการเกษตร 4,244 0 300,000 564,700
รวมทุกแผนงาน 46,781,045.15 46,623,401.2 70,000,000 70,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด

อําเภอเมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 70,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 20,813,115 บาท
งบกลาง รวม 20,813,115 บาท

งบกลาง รวม 20,813,115 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรารอยละ 5 ของ
คาจางพนักงาน 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
(สํานักงานปลัด/งานการเจาหนาที่)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อใหความคุมครอง
พนักงานจาง กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ถึงแกความตาย หรือ
สูญหาย เนื่องจากการทํางาน ใหแก   องคการบริหารสวนตําบล
ไมเค็ด โดยจายเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทน 1 ครั้งตอ
ป คํานวณในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางพนักงานจางโดย
ประมาณทั้งป (เดือนมกราคม-ธันวาคม) ในอัตรารอยละ 5 ของคา
จางพนักงาน 
  - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.. 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0808.2/ว 26
 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
(สํานักงานปลัด/งานการเจาหนาที่)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 15,000,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผู
สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวนที่ไดขึ้น
ทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แลว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพ รายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผูสูง
อายุ โดยผูสูงอายุ 60-69 ป จะไดรับ 600 บาท อายุ 70-79 ป จะ
ไดรับ 700 บาท อายุ 80-89 ป จะไดรับ 800 บาท และอายุ 90
 ปขึ้นไป จะไดรับ 1,000 บาท เวนแตในสวนของเงินเพิ่มเติมที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามขอ 18 (2) แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  ที่ไดดําเนิน
การใหกับรายเดิมมากอน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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3) พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548   
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลัก
เกณฑ และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผูสูงอายุและเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่ว
ไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมให
แกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแกผูดวยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลัก
ประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ  
(สํานักงานปลัด)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,552,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการใหผูพิการที่มีสิทธิตามหลัก
เกณฑที่กําหนด ที่ไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อ
รับเงินความพิการไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว โดยคน
พิการที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป ไดรับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาท
ตอเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
 และคนพิการที่มีอายุต่ํากวา 18 ป คนละ 1,000 บาท ตอ
เดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563)  เวนแต
ในสวนของเงินเพิ่มเติมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
ตามขอ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจาย
เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2548 ที่ไดดําเนินการใหกับรายเดิมมากอน 
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   - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น        พ.ศ
.2553 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลัก
เกณฑ และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผูสูงอายุและเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผูสูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่ว
ไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมให
แกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแกผูดวยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลัก
ประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
(สํานักงานปลัด)
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูป่วยเอดส ใหแกผูป่วย
เอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว และรายไดไมเพียง
พอตอการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง  ขาดผูอุปการะดูแล  ไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยผูป่วยเอดสที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ย
ยังชีพ คนละ 500 บาทตอเดือน 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุน
ทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคม
ใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแกผูดวยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลัก
ประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
(สํานักงานปลัด)
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เงินสํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารภัยเกิดขึ้น  หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนเป็นสวนรวม เชน การป้องกันและแกไขปัญหา
อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัย
หนาว อัคคีภัย ไฟป่า และหมอกควัน (P.M. 2.5) ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน ทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
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รายจายตามขอผูกพัน

- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไมเค็ด จํานวน 182,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไมเค็ด องค
การบริหารสวนตําบลไมเค็ด เป็นการสรางหลักประกันความมั่นคง
ของชุมชนฐานรากและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการ
พัฒนาสูคุณภาพชีวิตที่ดีดวยหลักการประชาชนออมหนึ่ง
สวน องคกรปกครองสวนทองถิ่นสมทบหนึ่งสวน และรัฐบาลหนึ่ง
สวน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2561 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4295 ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 560 ลงวันที่ 27
 กุมภาพันธ 2561
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
(สํานักงานปลัด)

- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น/
  พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด

จํานวน 273,555 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ตามกฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2561 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2563
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ.2561 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
(สํานักงานปลัด/งานสาธารณสุขฯ)
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เงินบําเหน็จบํานาญขาราชการถายโอน จํานวน 36,060 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินบํานาญขาราชการถายโอน รายนางวัชรี
วรรณ สุทธิวิตต  ตามโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด
(สํานักงานปลัด)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 750,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น อัตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรับทุกประเภทตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ยกเวน ประเภท
พันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศ/เงินบริจาคและเงินอุดหนุนไมตอง
นํามารวมคํานวณ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
.2500 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญ 
ขาราชการสวนทองถิ่นพ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563
(สํานักงานปลัด)

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 114,000 บาท

เพื่อชวยคาทําศพขาราชการสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว
 1093 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555
(สํานักงานปลัด)

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 45,000 บาท

-เพื่อชวยคาทําศพพนักงานจาง
(สํานักงานปลัด)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,299,540 บาท

งบบุคลากร รวม 6,315,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,965,240 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 532,080 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบลไมเค็ด  จํานวน  1 คน  อัตรา 21,120  บาทตอเดือน  และ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด  จํานวน  2 คน อัตรา
คนละ 11,610  บาทตอเดือน    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักงานปลัด)

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบลไมเค็ด  จํานวน  1 คน อัตรา 1,900  บาทตอ
เดือน และรองนายกองคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด  จํานวน  2
 คน อัตราคนละ  950  บาทตอเดือน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักงานปลัด)
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล
ไมเค็ด  จํานวน  1 คน อัตรา 1,900  บาทตอเดือน  และรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด  จํานวน  2  คน อัตราคน
ละ  950  บาทตอเดือน    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักงานปลัด)

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลไมเค็ด  จํานวน 1 คน อัตรา 7,560 บาท ตอเดือน    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักงานปลัด)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,251,240 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลไมเค็ด จํานวน 1 คน อัตรา 11,610 บาทตอเดือน รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด จํานวน 1
 คน อัตรา 9,500 บาทตอเดือน สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลไมเค็ด จํานวน 10 คน อัตราคนละ 7,560 บาทตอเดือนและ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด จํานวน 1
 คน อัตรา 7,560  บาทตอเดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักงานปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,350,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,876,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกขา
ราชการ/พนักงานสวนตําบล ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(3) หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
(4) หัวหนาฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(5) นักทรัพยากรบุคคล  
(6) นักวิเคราะหนโยบายและแผน
(7) นิติกร  
(8) เจาพนักงานธุรการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ
.2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(สํานักงานปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ คาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มเติม
นิติกร (พ.ต.ก.) เงินคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนง ประเภท
บริหารทองถิ่นระดับสูง และระดับกลาง ตําแหนง ประเภทอํานวย
การทองถิ่น ระดับสูงและระดับกลาง และประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญ และระดับชํานาญการพิเศษ เงินคาตอบแทนพิเศษราย
เดือน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ. 2559 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 313 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับ 
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนง นิติกร (พ.ต.ก.)
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/1372
 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(สํานักงานปลัด)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 270,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ปลัด/รองปลัดประเภทบริหาร
ทองถิ่นระดับสูง ระดับกลางและระดับตน หัวหนาสวนราชการ
ตําแหนง ประเภทอํานวยการทองถิ่น ระดับสูง ระดับกลางและ
ระดับตน จํานวน 4 อัตรา  ดังนี้  
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด  
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด
(3) หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด  
(4) หัวหนาฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
(สํานักงานปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 900,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง  ดังนี้  
(1)พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน
(2)พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  
(3) พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 
(4) พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง คนงานตกแตงสวน
(5) พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง  คนงานทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.5/ว 36
  ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(สํานักงานปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 204,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงานจาง
ตามภารกิจ  4 อัตรา และพนักงานจางทั่วไป  1 อัตรา   
- เป็นไปตามหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักงานปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 2,915,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 708,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทอง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําป)ใหแกขาราชการ/พนักงาน
สวนทองถิ่น และพนักงานจาง คาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย วาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จ
จริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนกรรมการสอบสวนวินัย คา
ตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 2850 ลง
วันที่ 12 กันยายน 2561 ประกอบหนังสือกระทรวงการคลัง ดวน
ที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 251 (บุคคลหรือ
คณะกรรมการ)
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4/ว 2158
 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบกับหนังสือกระทรวงการ
คลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558
 (คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด)
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.1/ว
 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบวินัย)
5) บัญชีอัตราคาตอบแทนบุคคลไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ทายระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 (คาตอบแทนเจาหนาที่ในการ
เลือกตั้ง)
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่กฏหมาย
กําหนด ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนใหแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยไดรับ
อนุมัติจากผูบริหารทองถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
(สํานักงานปลัด)

คาเชาบาน จํานวน 288,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกขาราชการ/พนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิไดรับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6
 กุมภาพันธ 2561

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก ขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น ผูไดรับบํานาญปกติ ที่มีสิทธิไดรับ
ตามอัตรา
ที่ระเบียบฯ กําหนด  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  
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ค่าใช้สอย รวม 1,337,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

- คาจางเหมาบริการดูแลรักษาเครื่องแมขายและ
  ดูแลโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการพื้นที่เก็บขอมูลระบบ
สารบรรณ อิเล็กทรอนิกส เพื่อใชสําหรับการ รับ-สง งาน
สารบรรณ อิเล็กทรอนิกส องคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด รวม
กับหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด
ปราจีนบุรี ประกอบดวย ระบบโปรแกรมสําเร็จรูปงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส และพื้นที่บริการเก็บขอมูลไมจํากัดปริมาณ 
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 พ.ศ.2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ จําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)

- คาจางเหมาบริการตางๆ จํานวน 220,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
จางเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจาย
ในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น หรือผูใหความ
ชวยเหลือ หรือควรไดรับการยกยองจากทางราชการ  คาใชจายใน
การจัดทําเว็บไซต  คาจางปรับปรุงโดเมน  website คา
ธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดิน
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ทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยน
บัตรไดกรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสั่งใหงด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และใหรวมถึง
กรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถเดินทางไปได  ทั้งนี้  ตอง
มิไดเกิดจากตัวผูเดินทางไปราชการเป็นเหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยว
กับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มิใชเป็นการรองขอของผูมีสิทธิรับเงิน คาใช
จายในการใชสถานที่อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น คาใชจายในการประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  คาบริการ หรือคาใชจายเกี่ยวกับการกําจัด
แมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเป็นพาหะนําโรครายมาสูคน และ
ใหหมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือบานพักที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัด
ไวให คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาใชจายในการเป็น
สมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือ
พิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในราชการโดยสวนรวม  คา
บริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล  บานพักขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกรณีไมมีผูพักอาศัย  คาใชจายเกี่ยวกับการ
จัด  ผลิตรายการ และถายทอดสถานีโทรทัศน และวิทยุ  คา
ระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ยกเวนคาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใชจาย
ตางๆ ที่เกิดจากการใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใชปฏิบัติ
ราชการกรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว  คาตรวจรางกาย
ของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี
จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลที่พนักงานสวนทองถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใชจายในการ
เชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คา
ใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
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เหมาบริการ  ที่เป็นการจางใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสราง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลอก คาจางผูแสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน เป็นตน  คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา, คาจางออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชียวชาญบัญชี  คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมัน
สัตว คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  คาจางเหมาที่มี
ลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ  คาติดตั้งโทรศัพท  คาใชจายตางๆ ใน
การติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภาย
ใน  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  ฯลฯ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 พ.ศ.2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)

- คาเบี้ยประกัน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประกันรถยนตสวนกลาง
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองที่สามารถเบิกคาใชจายไดสําหรับ
หนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเขามาดูงานหรือเยี่ยมชมองคการ
บริหารสวนตําบลไมเค็ด หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจ
ราชการ การแถลงขาว การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาค โดยจาย
เป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร และคาบริการอื่นๆที่จํา
เป็น ตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย
     -เป็นไปตามหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563
(สํานักงานปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการ
เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2
 เมษายน 2561
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 388
 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(สํานักงานปลัด)
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- คาใชจายในการศึกษาดูงานและฝึกอบรม จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการจัดอบรมและศึกษาดู
งาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริหาร คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขา
ราชการ พนักงาน โดยการจัดฝึกอบรมใหความรู และศึกษาดูงาน
นอกพื้นที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพ  ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คากระเปาหรือสิ่งใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาที่พัก คายานพาหนะ คาป้ายประชาสัมพันธ 
และอื่น ๆ ที่จําเป็นที่เกี่ยวของกับโครงการ
1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
2) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(สํานักงานปลัด)

- คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น กรณีการจัดการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่
วาง เชน คาใชสอยศูนยประสานงานการเลือกตั้ง คาใชจายในการ
จัดประชุมที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง คาพิมพบัตรเลือกตั้ง คาจัดสถาน
ที่ คาไฟฟ้าและคาทําความสะอาดหนวยเลือกตั้ง ฯลฯ 
 -  เป็นไปตามหนังสือ ดังนี้ 
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4049
 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 5013
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
(สํานักงานปลัด)
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-คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 540,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง เชน หนังสือ สมุด หมึก กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม
บรรทัด เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล และใหหมายถึงรายจาย
เพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่
ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ตน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา ไมกวาด เขง ผาปู
โต๊ะ ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง มีลักษณะโดยสภาพไม
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบ
อะไหล และใหหมายถึงรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ตน เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ยางรถยนต น้ํามันเบรก ฟลมกรองแสง น้ํากลั่น เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก คลัช พวง
มาลัย หมอน้ํา ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักงานปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น    เชน  แก๊สหุง
ตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจาระบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอ
ลื่น ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ป้ายประชา
สัมพันธ กระดาษโปสเตอร เอกสารเผยแพรผลการดําเนิน
งาน สี พูกัน เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ป้ายไฟแจง
เตือนแบบลอลาก ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักงานปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล หมึกพิมพฯ เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร หนวยประมวล
ผล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ เมาส เครื่องกระจาย
สัญญาณ ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
(สํานักงานปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 330,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ 
ขององคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 พ.ศ.2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แกไขปัญหาคาสาธารณูปโภคคางชําระ
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
(สํานักงานปลัด)
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ ของ
องคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 พ.ศ.2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แกไขปัญหาคาสาธารณูปโภคคางชําระ
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
(สํานักงานปลัด)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน คาโทรศัพทเคลื่อน
ที่ ฯลฯ  และหมายความรวมถึงคาใชเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดัง
กลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชา
เครื่อง เลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ขององคการบริหาร
สวนตําบลไมเค็ด ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 พ.ศ.2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักงานปลัด)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม  เชน คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชระบบและคาใชบริการอินเทอรเน็ต คาวิทยุสื่อสาร คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ล
ทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม และใหหมายความรวมถึงคาใช
จายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใชบริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอป)
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 พ.ศ.2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักงานปลัด)
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ของ (ระบบCLOUD, HOSTING)
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 69,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 69,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

-เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่1 (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท 
จํานวน 1 เครื่อง
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ 
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
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- เครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดําชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 17,800 บาท

เครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดําชนิด Network แบบที่ 1 (28
 หนา/นาที) ราคา 8,900 บาท  จํานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนา
ตอนาที (ppm) 
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย กวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วัน
ที่ 30 ธันวาคม 2564

- เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จํานวน 3
 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมนอย
กวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วัน
ที่ 30 ธันวาคม 2564
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-เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

-เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 
ราคา 22,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วัน
ที่ 30 ธันวาคม 2564

งานบริหารงานคลัง รวม 5,558,720 บาท
งบบุคลากร รวม 2,769,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,769,720 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,861,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกขา
ราชการ/พนักงานสวนตําบล ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) หัวหนาฝ่ายการเงินและบัญชี จํานวน 1 ตําแหนง
(3) นักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน  1  ตําแหนง
(4) เจาพนักงานพัสดุ  จํานวน  1  ตําแหนง
(5) เจาพนักงานจัดเก็บรายได  จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
   พ.ศ.2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางคาครองชีพชั่วคราวใหกับขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ. 2559 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 313 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/1372
 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ปลัด/รองปลัดประเภทบริหาร
ทองถิ่นระดับสูง ระดับกลางและระดับตน หัวหนาสวนราชการ
ตําแหนง ประเภทอํานวยการทองถิ่น ระดับสูง ระดับกลางและ
ระดับตน จํานวน 2 อัตรา  ดังนี้  
(1) ผูอํานวยการกองคลัง  
(2) หัวหนาฝ่ายการเงินและบัญชี
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
(กองคลัง)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 726,640 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง  ดังนี้  
(1) พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการ
พัสดุ จํานวน 1 อัตรา
(2) พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงิน
และบัญชี  จํานวน 1 อัตรา
(3) พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บ
รายได  จํานวน  1  อัตรา  
(4) พนักงานจางทั่วไป  จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

เงินเพิ่มคาครองชีพพนักงานจาง
- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงานจาง
ตามภารกิจ จํานวน  3  อัตรา    
- เพื่อจายเป็นเงินเพิมการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจาง
ทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 1,854,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 556,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทอง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําป) ใหแกขาราชการ/พนักงาน
สวนทองถิ่น และพนักงานจาง คาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย วาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 2850
 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 ประกอบหนังสือกระทรวงการ
คลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
 (บุคคลหรือคณะกรรมการ)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนใหแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยไดรับ
อนุมัติจากผูบริหารทองถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
(กองคลัง)
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คาเชาบาน จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกขาราชการ/พนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิไดรับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด  
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6
 กุมภาพันธ 2561

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก ขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น  ที่มีสิทธิไดรับตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  
(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 938,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

- คาจางเหมาบริการตางๆ จํานวน 148,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
จางเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจาย
ในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโลห ใบประกาศเกียรติคุณ คา
กรอบใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น หรือผูให
ความชวยเหลือ หรือควรไดรับการยกยองจากทางราชการ  คาใช
จายในการจัดทําเว็บไซต  คาจางปรับปรุงโดเมน website คา
ธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดิน
ทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยน
บัตรไดกรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกรปกครองสวน
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ทองถิ่นสั่งใหงด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และใหรวมถึง
กรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถเดินทางไปได  ทั้งนี้  ตอง
มิไดเกิดจากตัวผูเดินทางไปราชการเป็นเหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยว
กับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มิใชเป็นการรองขอของผูมีสิทธิรับเงิน คาใช
จายในการใชสถานที่อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น คาใชจายในการประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  คาบริการ หรือคาใชจายเกี่ยวกับการกําจัด
แมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเป็นพาหะนําโรครายมาสูคน และ
ใหหมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือบานพักที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัด
ไวให คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาใชจายในการเป็น
สมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือ
พิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในราชการโดยสวนรวม  คา
บริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล  บานพักขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกรณีไมมีผูพักอาศัย  คาใชจายเกี่ยวกับการ
จัด  ผลิตรายการ และถายทอดสถานีโทรทัศน และวิทยุ  คา
ระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ยกเวนคาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใชจาย
ตางๆ ที่เกิดจากการใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใชปฏิบัติ
ราชการกรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว  คาตรวจรางกาย
ของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี
จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลที่พนักงานสวนทองถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใชจายในการ
เชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คา
ใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการ  ที่เป็นการจางใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสราง
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อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลอก คาจางผูแสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน เป็นตน  คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา, คาจางออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชียวชาญบัญชี  
คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว คาจางแรงงานราษฎรกรณี
ดําเนินการเอง  คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ  คาติดตั้ง
โทรศัพท  คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตู
สาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน  คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและสิ่งกอสราง)  ฯลฯ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
 พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 พ.ศ.2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ห
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ลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล และใหหมายถึงรายจาย
เพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่
ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ  เป็นตน เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล หมึกพิมพฯ เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
(กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาฝากสงไปรษณีย คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ คาดวงตราไปรษณีย หรือคาเชาตูไปรษณีย คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
    - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 พ.ศ.2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 935,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 935,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถยนตสวนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน เครื่องยนต
ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ ดับเบิลแคบ

จํานวน 850,000 บาท

รถบรรทุก (ดีเซล)
คุณลักษณะเฉพาะพอสังเขป
   แบบดับเบิ้ลแค็บ 
(1) เป็นกระบะสําเร็จรูป 
(2) หองโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
ตามบัญชีราคามาตรฐานสํานักงบประมาณ และกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ฉบับประจําเดือนธันวาคม 2564)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

-  เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 60,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท คุณลักษณะ
พื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 8 แกน
หลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.3 GHz จํานวน 1
 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 8 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 2) มี
หนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
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กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 3) มีหนวย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วัน
ที่ 30 ธันวาคม 2564

- เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2 จํานวน 20,000 บาท

-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วัน
ที่ 30 ธันวาคม 2564

- เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   ราคา 2,500 บาท 
จํานวน 2 เครื่อง
  คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมนอย
กวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ 
วันที่ 30 ธันวาคม 2564
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 292,000 บาท
งบบุคลากร รวม 216,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 216,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก
ขาราชการ/พนักงานสวนตําบล ดังนี้
(1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน  จํานวน 1 ตําแหนง
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 
293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
   (สํานักงานปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 76,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกขาราชการ/พนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิไดรับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด  
   - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6 
กุมภาพันธ 2561
   (สํานักงานปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกขาราชการ
/พนักงานสวนทองถิ่น ผูไดรับบํานาญปกติ ที่มีสิทธิไดรับตาม
อัตราที่ระเบียบฯ กําหนด  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2563  
(สํานักงานปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน
  -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ิทองถิ่น พ.ศ. 2555  และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 
 เมษยน 2561
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน ที่ มท 0808.2/ว 388
 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(สํานักงานปลัด)

-คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรม
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
(สํานักงานปลัด)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

-คาตอบแทน อปพร.รักษาความสงบเรียบรอยตําบลไมเค็ด ปฏิบัติ
หนาที่อื่นตามที่ไดรับคําสั่งและมอบหมายจากผูคับบัญชา ฯลฯ

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ
ตางๆ

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลป
ใหม เทศกาลสงกรานต เป็นตน มาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยและคาใชเกี่ยวกับการจัดการจราจร คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่ คาวัสดุ และอุปกรณ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหาร คาป้ายประชาสัมพันธ และอื่น ๆ ที่จํา
เป็นที่เกี่ยวของกับโครงการ 
 -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป 
   ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติมถึง 
   ฉบับปัจจุบัน
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
  กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ 
  เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  พ.ศ.2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุดที่ มท
 0810.4/ว 3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 2,518,318 บาท
งบบุคลากร รวม 1,021,918 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,021,918 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 298,440 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกขา
ราชการ/พนักงานสวนตําบล ดังนี้
(1) เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ 
    หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
  พ.ศ.2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 
  138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 
  293  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
  (สํานักงานปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 639,478 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง  ดังนี้  
(1) พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกล 
    ขนาดเบา (รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค)  จํานวน 1 อัตรา
(2) พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกล 
     ขนาดเบา (รถกระเชา)   จํานวน 1 อัตรา
(3) พนักงานจางทั่วไป(รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค) 
    จํานวน 1 อัตรา
(4) พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานประจํารถบรรทุกน้ํา 
    จํานวน 2 อัตรา
   - เป็นไปตามหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 
   36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 
    0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
   (สํานักงานปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแก 
   พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน  2  อัตรา
   พนักงานจางทั่วไป        จํานวน  3 อัตรา  
- เป็นไปตามหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 
    1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
    138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
    (สํานักงานปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 1,296,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุม ใหแกคณะกรรมการฯ ตามที่กฏหมาย
กําหนด
   -เป็นไปตามหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนใหแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยไดรับ
อนุมัติจากผูบริหารทองถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
(สํานักงานปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก ขาราชการ
พนักงานสวนทองถิ่น ผูไดรับบํานาญปกติ ที่มีสิทธิไดรับตาม
อัตราที่ระเบียบฯ กําหนด  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2563  
(สํานักงานปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการ
เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป 
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 
เมษายน 2561
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 388 
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
   (สํานักงานปลัด)

- โครงการชวยเหลือประชาขนตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
   สวนตําบล

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ เครื่อง
อุปโภค บริโภค อาหาร เครื่องดํารงชีพ ฯลฯ ในการชวยเหลือ
ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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- โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลไมเค็ด

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจํา อบต.ไมเค็ด ฝึกทักษะและความ
สามารถปฏิบัติหนาที่ในภาวะฉุกเฉินใหเป็นระบบ รวดเร็วทันตอ
เหตุการณ เพื่อใหสามารถสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราช
ทาน 904 วปร. ในระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก คาใช
จายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผู
เขารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร และอื่น ๆ ที่จําเป็นที่เกี่ยวของกับโครงการ 
1)เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
2)เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 2793 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
   (สํานักงานปลัด)

- โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรม หรือซอมแผนระงับอัคคีภัย
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
   (สํานักงานปลัด)
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- โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร)ใหมหรือ
ทบทวน

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให
ความรูใหกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ไดแก 
คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม 
คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และอื่น ๆ 
ที่จําเป็นที่เกี่ยวของกับโครงการ
1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
  พ.ศ.2557
2) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
3) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
.0810.4/ว179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(สํานักงานปลัด)

-คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557 
   (สํานักงานปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 666,400 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบ
อะไหล  เชน หนังสือ กระดาษ สมุด ปากกายางลบ ไม
บรรทัด เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  ฯลฯ
   -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ 
   บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
    1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล และใหหมายถึงรายจาย
เพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่
ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน โคมไฟ โทรโขง ไมคลอยพรอมเครื่องสง
สัญญาณ ฟวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัด
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ
   -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ 
   บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุกอสราง จํานวน 67,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล และใหหมายถึงรายจาย
เพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่
ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน เชน ไมตาง ๆ คอน น้ํามัน
ทาไม คีม ชะแลง ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
   -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ 
   บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
    1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง มีลักษณะโดยสภาพไม
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบ
อะไหล และใหหมายถึงรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ตน เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ยางรถยนต น้ํามันเบรก ฟลมกรองแสง น้ํากลั่น เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก คลัช พวง
มาลัย หมอน้ํา ฯลฯ
   -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ 
   บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น มีลักษณะโดยสภาพไม
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบ
อะไหล และใหหมายถึงรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ตน เชน  แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาระบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามัน
เกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
   -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ 
   บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วันที่พิมพ : 30/9/2565  16:44:41 หนา : 61/137



วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบ
อะไหล และใหหมายถึงรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ตน เชน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแกว กระบอกตวง เบา
หลอม หูฟัง เปลหามคนไข เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข) สําลี
และผาพันแผล ยาเวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟลมเอกซเรย เคมี
ภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตาง ๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอก
แกว ถุงมือ กระดาษกรอง ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควันกําจัด
ยุง คลอรีน สารสม หนากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช
ครั้งเดียวทิ้ง ฯลฯ
   -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ 
   บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 110,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแบบ อป
พร.เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายตาง ๆ รองเทา เข็มขัด ฯลฯ มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบ
อะไหล และใหหมายถึงรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ตน เชน  เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผา เครื่อง
หมาย ถุงเทา/ถุงมือ รองเทา หมวก ฯลฯ
   -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 34,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล และใหหมายถึงรายจาย
เพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่
ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน เชน  วาลวน้ําดับ
เพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง ถังดับ
เพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
   -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น เชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรง
กันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลว-ปดแก๊ส ฯลฯ

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของ
ครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอม
กลาง เชน เปลี่ยนถังบรรจุน้ําของรถบรรทุกน้ํา เปลี่ยนระบบ
ไฮดรอลิก ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนใหม ฯลฯ
   -เป็นไปตามหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,024,000 บาท

งบบุคลากร รวม 804,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 804,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 720,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกขา
ราชการ/พนักงานสวนตําบล ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองการศึกษา  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) นักวิชาการศึกษา       จํานวน  1  ตําแหนง
(3) เจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มเติม
นิติกร (พ.ต.ก.) เงินคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนง ประเภท
บริหารทองถิ่นระดับสูง และระดับกลาง ตําแหนง ประเภทอํานวย
การทองถิ่น ระดับสูงและระดับกลาง และประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญ และระดับชํานาญการพิเศษ เงินคาตอบแทนพิเศษราย
เดือน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงิน 
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว  
313 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลใหได
รับเงินเพิ่มสําหรับ ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนง 
นิติกร (พ.ต.ก.)
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
   0809.3/1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ปลัด/รองปลัดประเภทบริหาร
ทองถิ่นระดับสูง ระดับกลางและระดับตน หัวหนาสวนราชการ
ตําแหนง ประเภทอํานวยการทองถิ่น ระดับสูง ระดับกลางและ
ระดับตน จํานวน 1 อัตรา  ดังนี้  
(1) ผูอํานวยการกองการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
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งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกขาราชการ/พนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิไดรับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด  
   - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6 
กุมภาพันธ 2561
  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น ผูไดรับ
บํานาญปกติ ที่มีสิทธิไดรับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด  
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ไดแก  คาใช
จายพิธีทางศาสนา คาอาหารและเครื่องดื่ม คาการแสดง คาสถาน
ที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุ
อุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้ง และคารื้อ
ถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต็นท เวที คาจางเหมา
ทําความสะอาด คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย คาใช
จายในการตกแตงและจัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตาง ๆ คาเงิน
รางวัล เป็นตน และคาใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของกับการ
ดําเนินโครงการ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2564
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(กองการศึกษา)
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- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป 
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 
เมษายน 2561
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 388 
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
  

-คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557 
 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
   - เป็นไปตามหนังสือสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล และใหหมายถึงรายจาย
เพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่
ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน เชน หนังสือ กระดาษ เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
  -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ 
 บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วันที่พิมพ : 30/9/2565  16:44:41 หนา : 70/137



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล และใหหมายถึงรายจาย
เพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่
ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน เชน  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล หมึกพิมพฯ เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร หนวยประมวล
ผล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ เมาส เครื่องกระจาย
สัญญาณ ฯลฯ
   -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
   บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา 
  อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ 
  เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564

วันที่พิมพ : 30/9/2565  16:44:41 หนา : 71/137



งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,711,735 บาท
งบบุคลากร รวม 2,845,650 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,845,650 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,685,650 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกขา
ราชการ/พนักงานสวนตําบล ดังนี้
(1) ครู  จํานวน  5  อัตรา
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ 
หนังสือ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 7 
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.9/ว 23 
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.4/ว 21
  ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.4/ว 
2347 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.4/ว
26 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563

เงินวิทยฐานะ จํานวน 210,000 บาท

-เพื่อเป็นคาวิทยฐานะ ตามสิทธิ์  
 ครูผูดูแลเด็ก จํานวน  5 อัตรา
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 900,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง  ดังนี้  
(1) พนักงานจางตามภารกิจ   จํานวน 5 อัตรา
(2) พนักงานจางทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา  
   - เป็นไปตามหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.5/ว 36 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท 
0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแก 
   พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน  5  อัตรา   
   พนักงานจางทั่วไป  จํานวน 1 อตรา 
   - เป็นไปตามหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 
1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 2,297,885 บาท
ค่าใช้สอย รวม 624,425 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการ
เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2
 เมษายน 2561
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 388
 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(กองการศึกษาฯ)

- โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
   คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

จํานวน 107,100 บาท

คาจัดการเรียนการสอน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5 ป อัตราคน
ละ 1,700.-บาท/ป  จํานวน 4 ศูนย ดังนี้
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแหลมหิน
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองยาว
3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเตา
4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแหลมไผ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
(กองการศึกษาฯ)
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- โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
   คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 27,090 บาท

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 430.-บาท/ป จํานวน 4
 ศูนย ดังนี้
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแหลมหิน
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองยาว
3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเตา
4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแหลมไผ
ขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่  30 มิถุนายน 2565
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
(กองการศึกษาฯ)

- โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
   คาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 18,900 บาท

คาเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5 ป อัตรา คน
ละ 300.-บาท/ป  จํานวน 4 ศูนย ดังนี้
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแหลมหิน
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองยาว
3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเตา
4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแหลมไผ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่  
 (กองการศึกษา)
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- โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
   คาหนังสือเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 12,600 บาท

คาหนังสือเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5 ป อัตราคนละ 200
.-บาท/ป จํานวน 4 ศูนย
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแหลมหิน
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองยาว
3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเตา
4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแหลมไผ
 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ.2566-2570)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
(กองการศึกษาฯ)

- โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
   คาอุปกรณการเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 12,600 บาท

คาอุปกรณการเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5 ป อัตราคน
ละ 200.-บาท/ป จํานวน 4 ศูนย
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแหลมหิน
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองยาว
3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเตา
4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแหลมไผ
 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ.2566-2570)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
(กองการศึกษาฯ)
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- โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 324,135 บาท

คาอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน จํานวน 245
 วัน จํานวน 4 ศูนย ดังนี้
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแหลมหิน
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองยาว
3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเตา
4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแหลมไผ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
(กองการศึกษาฯ)

-คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 (กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 1,609,460 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล และใหหมายถึงรายจาย
เพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่
ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน เชน หนังสือ กระดาษ เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
   -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ 
   บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
    1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
   (กองการศึกษา)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,564,460 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000.-บาท 
วัสดุมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบ
อะไหล  เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซักฟอก สบู น้ํายา
ดับกลิ่น แปรง กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา ไมกวาด เขง ผาปู
โต๊ะ ฯลฯ
-เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,544,460.-บาท
สําหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 3 แหง และ
เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลไม
เค็ด จํานวน 4 ศูนย
   -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ 
    บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
    1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
   (กองการศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร มีลักษณะโดยสภาพไม
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เชน ป้าย วัสดุ อุปกรณ ไว
นิล ฯลฯ สําหรับโฆษณาและเผยแพร
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล  เชน  แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล หมึกพิมพฯ เทปบันทึก
ขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 64,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้า ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลไมเค็ด

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชน้ําประปา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลไมเค็ด
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งบลงทุน รวม 1,183,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 183,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง จํานวน 30 ตัว โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้
-ปรับแรงลมได 3 ระดับ ดวยเชือกดึง
-ขนาดใบพัด 18 นิ้ว
-ขนาดสินคา (ก x ล x ส) 52.8 x 41 x 63.5 ซม.
-สีขาว
-จัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐาน สํานักงบประมาณ
(กองการศึกษาฯ)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

-เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบที่ 1(จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 
 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จํานวน 4 เครื่อง

จํานวน 88,000 บาท

 -เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

-รายจายเพื่อบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,000,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

- คาปรับปรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด

จํานวน 1,000,000 บาท

-เพื่อเป็นคาปรับปรุง บํารุงรักษา อาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้ง 4 ศูนย
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,385,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,385,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

- โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

จํานวน 3,385,200 บาท

โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน(สพฐ
) จํานวน 3 โรงเรียน
1.โรงเรียนบานแหลมหิน
2.โรงเรียนบานหนองเตา
3.โรงเรียนบานแหลมไผ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 590,000 บาท

งบบุคลากร รวม 300,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 300,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก
ขาราชการ/พนักงานสวนตําบล ดังนี้
(1) นักวิชาการสาธารณสุข  จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(สํานักงานปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกขาราชการ/พนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิไดรับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด  
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6
 กุมภาพันธ 2561

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น ผูไดรับ
บํานาญปกติ ที่มีสิทธิไดรับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

-คาจางเหมาบริการตางๆ จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
จางเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจาย
ในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น หรือผูใหความ
ชวยเหลือ หรือควรไดรับการยกยองจากทางราชการ  คาใชจายใน
การจัดทําเว็บไซต  คาจางปรับปรุงโดเมน  website คา
ธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดิน
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ทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยน
บัตรไดกรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสั่งใหงด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และใหรวมถึง
กรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถเดินทางไปได  ทั้งนี้  ตอง
มิไดเกิดจากตัวผูเดินทางไปราชการเป็นเหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยว
กับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มิใชเป็นการรองขอของผูมีสิทธิรับเงิน คาใช
จายในการใชสถานที่อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น คาใชจายในการประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  คาบริการ หรือคาใชจายเกี่ยวกับการกําจัด
แมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเป็นพาหะนําโรครายมาสูคน และ
ใหหมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือบานพักที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัด
ไวให คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาใชจายในการเป็น
สมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือ
พิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในราชการโดยสวนรวม  คา
บริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล  บานพักขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกรณีไมมีผูพักอาศัย  คาใชจายเกี่ยวกับการ
จัด  ผลิตรายการ และถายทอดสถานีโทรทัศน และวิทยุ  คา
ระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ยกเวนคาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใชจาย
ตางๆ ที่เกิดจากการใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใชปฏิบัติ
ราชการกรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว  คาตรวจรางกาย
ของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี
จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลที่พนักงานสวนทองถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใชจายในการ
เชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คา
ใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
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เหมาบริการ  ที่เป็นการจางใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสราง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลอก คาจางผูแสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน เป็นตน  คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา, คาจางออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชียวชาญบัญชี  คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมัน
สัตว คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  คาจางเหมาที่มี
ลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ  คาติดตั้งโทรศัพท  คาใชจายตางๆ ใน
การติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภาย
ใน  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  ฯลฯ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 พ.ศ.2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสว

วันที่พิมพ : 30/9/2565  16:44:41 หนา : 85/137



นทองถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการ
เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2
 เมษายน 2561
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 388
 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(สํานักงานปลัด)

-คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 480,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และ
อัตราคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ตามหลัก
เกณฑ จํานวน 2 คน
   -เป็นไปตามระเเบียบและสั่งสือการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการเบิกคาใชจาย พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวันที่ 6 
   กุมภาพันธ 2563
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318 
ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
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ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 120,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา เชน คาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา และวัสดุอุปกรณที่จําเป็น
ของงานสัตวแพทย คาป้ายประชาสัมพันธ และอื่น ๆที่จําเป็นกับ
โครงการ ฯลฯ 
1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2557
2) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
4) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
5) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
6) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
7) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 4524 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
8) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง หนาที่ 79 ลําดับที่ 5
(สํานักงานปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข

จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานใหกับคณะ
กรรมการหมูบบานในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุขในกิจกรรมตาง ๆตามบริบทของหมูบาน เชน คาใช
จายในการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของประชาชนในการ
เพิ่มพูนความรูความสามารถ การอบรม การรณรงค การเผยแพร
ประชาสัมพันธหรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวของกับภารกิจของโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เป็นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
(สํานักงานปลัด)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 2,189,700 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 2,189,700 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,189,700 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตประปา หมิที่ 10 เสนตอจากซอยตนไทรถึงสระน้ํา
ป่าชาผีลาว

จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับประปาสวนภูมิภาคจังหวัด
ปราจีนบุรีตามโครงการขยายเขตประปา หมูที่ 10 เสนตอจากซอย
ตนไทรถึงสระน้ําป่าชาผีลาว 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(กองชาง)
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โครงการขยายเขตประปา หมิที่ 11 ตอจากปงบประมาณ พ.ศ.2565 
บริเวณบานนายถนอม  นอบนอม

จํานวน 164,700 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับประปาสวนภูมิภาคจังหวัด
ปราจีนบุรีตามโครงการขยายเขตประปา หมูที่ 11 ตอจากปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 บริเวณ บานนายถนอม  นอบนอม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(กองชาง)

โครงการขยายเขตประปา หมูที่ 5 ตอจากของเดิมหมูที่ 11 ถึงหมูที่ 
5

จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับประปาสวนภูมิภาคจังหวัด
ปราจีนบุรีตามโครงการขยายเขตประปา หมูที่ 5 ตอจากของเดิม
หมูที่ 11 ถึงหมูที่ 5
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(กองชาง)

โครงการขยายเขตประปา หมูที่ 7 ซอยบานนางบุญสง รุงเรือง จํานวน 125,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับประปาสวนภูมิภาคจังหวัด
ปราจีนบุรีตามโครงการขยายเขตประปา หมูที่ 7 ซอยบานนาง
บุญสง รุงเรือง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(กองชาง)
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โครงการขยายเขตประปา หมูที่ 9 ตอจากของเดิม จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับประปาสวนภูมิภาคจังหวัด
นครนายกตามโครงการขยายเขตประปา หมูที่ 9 ตอจากของเดิม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(กองชาง)

โครงการขยายเขตประปาที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับประปาสวนภูมิภาคจังหวัด
ปราจีนบุรีตามโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ม.1 เขาที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(กองชาง)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 4,984,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,100,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,100,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 860,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง  ดังนี้  
(1) พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง คนงานขับรถขยะ  
    จํานวน 2 อัตรา
(2) พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ  
    จํานวน  5  อัตรา  
    - เป็นไปตามหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 
    ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 
   0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
   (กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 240,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินคาเสี่ยงภัย ให
แก
   พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน  2  อัตรา   
   พนักงานจางทั่วไป        จํานวน  5 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 
   1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
 138  
   ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
   (กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 1,684,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,058,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

- คาจางกําจัดขยะมูลฝอยในระบบฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

จํานวน 900,000 บาท

-คาจางกําจัดขยะมูลฝอยในระบบฝังกลบตามหลัก
สุขาภิบาล เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)

คาจางเหมาบริการตาง ๆ จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
จางเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจาย
ในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
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ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น หรือผูใหความ
ชวยเหลือ หรือควรไดรับการยกยองจากทางราชการ  คาใชจายใน
การจัดทําเว็บไซต  คาจางปรับปรุงโดเมน  website คา
ธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดิน
ทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยน
บัตรไดกรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสั่งใหงด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และใหรวมถึง
กรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถเดินทางไปได  ทั้งนี้  ตอง
มิไดเกิดจากตัวผูเดินทางไปราชการเป็นเหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยว
กับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มิใชเป็นการรองขอของผูมีสิทธิรับเงิน คาใช
จายในการใชสถานที่อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น คาใชจายในการประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  คาบริการ หรือคาใชจายเกี่ยวกับการกําจัด
แมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเป็นพาหะนําโรครายมาสูคน และ
ใหหมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือบานพักที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัด
ไวให คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาใชจายในการเป็น
สมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือ
พิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในราชการโดยสวนรวม  คา
บริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล  บานพักขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกรณีไมมีผูพักอาศัย  คาใชจายเกี่ยวกับการ
จัด  ผลิตรายการ และถายทอดสถานีโทรทัศน และวิทยุ  คา
ระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ยกเวนคาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใชจาย
ตางๆ ที่เกิดจากการใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใชปฏิบัติ
ราชการกรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว  คาตรวจรางกาย
ของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี
จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลที่พนักงานสวนทองถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใชจายในการ
เชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คา
ใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอพิพาทโดยการ
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อนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการ  ที่เป็นการจางใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสราง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลอก คาจางผูแสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน เป็นตน  คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา, คาจางออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชียวชาญบัญชี  คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมัน
สัตว คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  คาจางเหมาที่มี
ลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ  คาติดตั้งโทรศัพท  คาใชจายตางๆ ใน
การติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภาย
ใน  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  ฯลฯ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
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เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 626,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 96,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง  เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา ไม
กวาด เขง ผาปูโต๊ะ ฯลฯ
  -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง มีลักษณะโดยสภาพไม
คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบ
อะไหล และใหหมายถึงรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ตน เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ยางรถยนต น้ํามันเบรก ฟลมกรองแสง น้ํากลั่น เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก คลัช พวง
มาลัย หมอน้ํา ฯลฯ
   -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
  (กองชาง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น มีลักษณะโดยสภาพไม
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบ
อะไหล และใหหมายถึงรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ตน เชน  แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาระบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามัน
เกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อ กางเกง ผา เครื่อง
หมายตาง ๆ รองเทา เข็มขัด ฯลฯ มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล  เชน  เครื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมาย ถุงเทา/ถุง
มือ รองเทา หมวก ฯลฯ
  -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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งบลงทุน รวม 2,200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,200,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย จํานวน 1,900,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จํานวน 1 คัน   โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
-ขนาด 6 ลอ  แบบอัดทาย
-มีกิโลวัตตไมนอยกวา 120 กิโลวัตต
-ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 5,000 ซีซี 
-รถรับน้ําหนักบรรทุกไมตําิกวา 9,000 กิโลกรัม (รวมน้ําหนักของ
รถและนําิหนักบรรทุก)
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
-จัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ซอมแซมบํารุง
รักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ตามปกติหรือคาซอมกลาง
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 482,800 บาท

งบบุคลากร รวม 419,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 419,800 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 295,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกขา
ราชการ/พนักงานสวนตําบล ดังนี้
(1) เจาพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(สํานักงานปลัด)
 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 112,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง  ดังนี้  
(1) พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัฒนา 
    ชุมชน จํานวน 1 อัตรา
  - เป็นไปตามหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(สํานักงานปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงานจาง
ตามภารกิจ จํานวน  1  อัตรา    
- เป็นไปตามหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 (สํานักงานปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 63,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกขาราชการ/พนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิไดรับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด  
   - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6
 กุมภาพันธ 2561
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ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการ
เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2
 เมษายน 2561
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 388
 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(สํานักงานปลัด)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
(สํานักงานปลัด)
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติด โดยการจัดฝึกอบรมใหความรูเชิงปฏิบัติ
การ ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คากระเปาหรือสิ่งใช
บรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาป้ายประชา
สัมพันธ และอื่น ๆ ที่จําเป็นที่เกี่ยวของกับโครงการ
1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
 พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(สํานักงานปลัด)

- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการคุณภาพชีวิต ชวย
เหลือสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ สตรี เด็ก เยาวชนและผูยากไรที่
อยูในสภาวะที่ยากลําบาก ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ชวยเหลือผูดอยโอกาส คนไรที่พึ่งทางสังคม ประชาชนที่ได
รับความเดือดรอน อยูในสภาวะที่ยากลําบาก
1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(สํานักงานปลัด)
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- โครงการพิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพิทักษรักษาไวซึ่ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยไดแก คาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
กระเปาหรือสิ่งใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารและ
อื่น ๆ ที่จําเป็นที่เกี่ยวของกับโครงการ
1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(สํานักงานปลัด)

- โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
กระเปาหรือสิ่งใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาป้าย
ประชาสัมพันธ และอื่น ๆที่จําเป็นที่เกี่ยวของกับโครงการ
1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(สํานักงานปลัด)
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- โครงการสรางทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามอยูรวมกันอยาง
สมานฉันท

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสรางทัศนคติและ
จิตสํานึกที่ดีงามอยูรวมกันอยางสมานฉันทไดแก คาใชจายเกี่ยว
กับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คากระเปาหรือสิ่งใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขา
รับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาป้ายประชาสัมพันธ และอื่น ๆที่จําเป็นที่
เกี่ยวของกับโครงการ
1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
 พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(สํานักงานปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเพิ่มศักยภาพป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

-เพื่ออุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอเมืองปราจีนบุรี ตาม
โครงการเพิ่มศักยภาพป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(สํานักงานปลัด)

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

- อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลไมเค็ด จํานวน 30,000 บาท

-เพื่ออุดหนุนใหกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลไมเค็ด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(สํานักงานปลัด)
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- อุดหนุนศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลไมเค็ด จํานวน 30,000 บาท

-เพื่ออุดหนุนใหกับอุดหนุนศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบล
ไมเค็ด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(สํานักงานปลัด)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

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

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเปตอง กีฬาพื้นบานฯ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
เปตอง กีฬาพื้นบานฯ ไดแก คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเชาหรือ
บริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดการแขงขันกีฬา เชน เครื่อง
เสียง เต็นท เวที คาคณะกรรมการตัดสิน คาเงินรางวัล เป็น
ตน และคาใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และการแขงขั้นกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
ฟุตบอล ไดแก คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเชาหรือบริการวัสดุ
อุปกรณที่จําเป็นในการจัดการแขงขันกีฬา เชน เครื่อง
เสียง เต็นท เวที คาคณะกรรมการตัดสิน คาเงินรางวัล เป็น
ตน และคาใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และการแขงขั้นกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(กองการศึกษาฯ)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 847,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารับรองและพิธีการ ดังนี้
1. คาเลี้ยงรับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น)
-เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองที่สามารถเบิกคาใชจายไดสําหรับ
หนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเขามาดูงานหรือเยี่ยมชมองคการ
บริหารสวนตําบลไมเค็ด หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจ
ราชการ การแถลงขาว การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาค โดยจาย
เป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร และคาบริการอื่นๆที่จํา
เป็น ตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย
-เป็นไปตามหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563

2. คาใชจายในพิธีเปดอาคารตางๆ  
-เพื่อจายเป็นคาใชจายในพิธีเปดอาคารในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด เชน จายเป็นคาอาหารวางและ
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เครื่องดื่ม คาอาหาร และคาบริการอื่นๆที่จําเป็นที่มีลักษณะเกี่ยว
กับการรับรองและพิธีการ
- เป็นไปตามหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลงวันที่ 19
 สิงหาคม 2564
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563

3. คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี 
-เพื่อจายเป็นคาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คาใชจายในการ
เตรียมการระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับ
เสด็จ สงเสด็จ พระมหากษัตริย พระราชินี พระบรมวงศานุ
วงษ เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร และคาบริการ
อื่นๆที่จําเป็นที่มีลักษณะเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- เป็นไปตามหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563

4. คาใชจายในการจัดประชุมราชการ  
-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการประชุมราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลไมเค็ด และใหหมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกล
ผานดาวเทียม ในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหารที่
สามารถเบิกจายไดและเกี่ยวของภารกิจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนํา
ผลการประชุมไปเป็นแนวทางปฏิบัติงาน โดยจายเป็น  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหารในการจัดประชุม รวมถึงคาใชจายที่
เกี่ยวเนื่องในการจัดประชุม
- เป็นไปตามหนังสือ ดังนี้ 
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563
(กองการศึกษาฯ)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- โครงการประเพณีสงกรานต จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประเพณี
สงกรานต ไดแก คาใชจายพิธีทางศาสนา คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาการแสดง คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชา
หรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติด
ตั้ง และคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เต็นท เวที คาจางเหมาทําความสะอาด คาใชจายเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัย คาใชจายในการตกแตงและจัดสถาน
ที่ คาสาธารณูปโภคตาง ๆ คาเงินรางวัล เป็นตน และคาใชจายอื่น
ที่จําเป็นและเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และการแขงขั้นกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(กองการศึกษาฯ)
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- โครงการสงเสริมวัฒนธรรม เนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม
วัฒนธรรม เนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน วันเขา
พรรษา วันมาฆบูชา ฯลฯ ไดแก คาใชจายพิธีทางศาสนา คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาการแสดง คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชา
หรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมคาติดตั้ง และคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เต็นท เวที คาจางเหมาทําความสะอาด คาใชจายเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัย คาใชจายในการตกแตงและจัดสถาน
ที่ คาสาธารณูปโภคตาง ๆ คาเงินรางวัล เป็นตน และคาใชจายอื่น
ที่จําเป็นและเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และการแขงขั้นกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล และใหหมายถึงรายจาย
เพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่
ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน เชน หนังสือ กระดาษ เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษาฯ)
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งบลงทุน รวม 247,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 247,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 247,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 3 ซุม โดยมี
รายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
1.ซุมเฉลิมพระเกียรติ พรอมพานพุม กรอบรูป ป้ายทรงพระ
เจริญ ฯลฯ กรอบรูปขนาด 190*315 ซม. ยาว 260 ซม. สูง 120
 ซม. ลึก 70 ซม.  จํานวน 2 ซุม พรอมติดตั้ง 
เป็นเงิน 178,000.-บาท
2.ซุมเฉลิมพระเกียรติ พรอมพานพุม กรอบรูป ป้ายทรงพระ
เจริญ ฯลฯ กรอบรูปขนาด 120*200 ซม. ยาว 160 ซม. สูง 80
 ซม. ลึก 50 ซม.  จํานวน 1 ซุม พรอมติดตั้ง 
เป็นเงิน  69,000-บาท
-เป็นการจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ
(กองการศึกษาฯ)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,896,272 บาท

งบบุคลากร รวม 1,571,272 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,571,272 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,261,272 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกขา
ราชการ/พนักงานสวนตําบล ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองชาง  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) หัวหนาฝ่ายกอสราง   จํานวน  1  ตําแหนง
(3) เจาพนักงานธุรการ    จํานวน  1  ตําแหนง
-   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
3)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 293  
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
 (กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มเติม
นิติกร (พ.ต.ก.) เงินคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนง ประเภท
บริหารทองถิ่นระดับสูง และระดับกลาง ตําแหนง ประเภทอํานวย
การทองถิ่น ระดับสูงและระดับกลาง และประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญ และระดับชํานาญการพิเศษ เงินคาตอบแทนพิเศษราย
เดือน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ. 2559 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 313 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนง นิติกร (พ.ต.ก.)
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/1372
 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง หัวหนาสวนราชการ
ตําแหนง ประเภทอํานวยการทองถิ่น ระดับสูง ระดับกลางและ
ระดับตน จํานวน 2 อัตรา  ดังนี้  
(1) ผูอํานวยการกองชาง 
(2) หัวหนาฝ่ายกอสราง
   - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
  (กองชาง)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง  ดังนี้  
(1) พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป  จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.5/ว 36 
   ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 
   0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
  (กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงานจาง
ทั่วไป จํานวน  2  อัตรา    
- เป็นไปตามหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 
1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
  (กองชาง)

วันที่พิมพ : 30/9/2565  16:44:42 หนา : 114/137



งบดําเนินงาน รวม 1,325,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 523,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทอง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําป)ใหแก ขาราชการ/พนักงาน
สวนทองถิ่น และพนักงานจาง คาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย วาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จ
จริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนกรรมการสอบสวนวินัย คา
ตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
  - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 2850 ลง
วันที่ 12 กันยายน 2561 ประกอบหนังสือกระทรวงการคลัง ดวน
ที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 251 (บุคคลหรือ
คณะกรรมการ)
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4/ว 2158
 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบกับหนังสือกระทรวงการ
คลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558
 (คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด)
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.1/ว
 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบวินัย)
5) บัญชีอัตราคาตอบแทนบุคคลไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ทายระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562 (คาตอบแทนเจาหนาที่ในการ
เลือกตั้ง)
  (กองชาง) 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนใหแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยไดรับ
อนุมัติจากผูบริหารทองถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
 (กองชาง)

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกขาราชการ/พนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิไดรับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด  
    - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6
  กุมภาพันธ 2561
 (กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 55,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก ขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น ผูไดรับบํานาญปกติ ที่มีสิทธิไดรับ
ตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2563  
  (กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 530,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

-คาจางเหมาบริการตางๆ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
จางเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจาย
ในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวน
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ทองถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น หรือผูใหความ
ชวยเหลือ หรือควรไดรับการยกยองจากทางราชการ  คาใชจายใน
การจัดทําเว็บไซต  คาจางปรับปรุงโดเมน  website คา
ธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดิน
ทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยน
บัตรไดกรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสั่งใหงด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และใหรวมถึง
กรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถเดินทางไปได  ทั้งนี้  ตอง
มิไดเกิดจากตัวผูเดินทางไปราชการเป็นเหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยว
กับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มิใชเป็นการรองขอของผูมีสิทธิรับเงิน คาใช
จายในการใชสถานที่อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น คาใชจายในการประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  คาบริการ หรือคาใชจายเกี่ยวกับการกําจัด
แมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเป็นพาหะนําโรครายมาสูคน และ
ใหหมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือบานพักที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัด
ไวให คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาใชจายในการเป็น
สมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือ
พิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในราชการโดยสวนรวม  คา
บริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล  บานพักขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกรณีไมมีผูพักอาศัย  คาใชจายเกี่ยวกับการ
จัด  ผลิตรายการ และถายทอดสถานีโทรทัศน และวิทยุ  คา
ระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ยกเวนคาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใชจาย
ตางๆ ที่เกิดจากการใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใชปฏิบัติ
ราชการกรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว  คาตรวจรางกาย
ของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี
จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการ
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รักษาพยาบาลที่พนักงานสวนทองถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใชจายในการ
เชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คา
ใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการ  ที่เป็นการจางใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสราง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลอก คาจางผูแสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน เป็นตน  คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา, คาจางออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชียวชาญบัญชี  คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมัน
สัตว คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  คาจางเหมาที่มี
ลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ  คาติดตั้งโทรศัพท  คาใชจายตางๆ ใน
การติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภาย
ใน  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  ฯลฯ    
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
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 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 (กองชาง)

-คาใชจายในการตรวจสอบที่สาธารณะประโยชน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการตรวจสอบที่สาธารณประโยชนใน
พื้นที่ตําบลไมเค็ด
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-คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมออกเอกสิทธิที่สาธารณ
ประโยชน (นสล.)
ในพื้นที่ตําบลไมเค็ด 
    -เป็นไปตามหนังสือ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

-คาเบี้ยประกันรถยนตสวนกลาง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาประกันภัยรถยนต 
  เชน รถกระบะ รถบรรทุกขยะ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการ
เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2
 เมษายน 2561
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 388
 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(กองชาง)
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-คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบ
อะไหล  เชน หนังสือ กระดาษ สมุด ปากกายางลบ ไม
บรรทัด เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  ฯลฯ
  -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง มีลักษณะโดยสภาพไม
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบ
อะไหล และใหหมายถึงรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ตน เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ยางรถยนต น้ํามันเบรก ฟลมกรองแสง น้ํากลั่น เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก คลัช พวง
มาลัย หมอน้ํา ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร มีลักษณะโดยสภาพไม
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบ
อะไหล  เชน  เคียว สปริงเกอร จอบหมุน ผานไถกระทะ คราดซี่
พรวนดินระหวางแถว อวน กระชัง มีดตัดตนไม ปุย ยาป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พันธุสัตวปกและสัตว
น้ํา หัวกระโหลกดูดน้ํา ฯลฯ
  -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล และใหหมายถึงรายจาย
เพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่
ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน เชน  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล หมึกพิมพฯ เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร หนวยประมวล
ผล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ เมาส เครื่องกระจาย
สัญญาณ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
(กองชาง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาฝากสงไปรษณีย คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ คาดวงตราไปรษณีย หรือคาเชาตูไปรษณีย 
  - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งานก่อสร้าง รวม 7,328,100 บาท
งบบุคลากร รวม 977,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 977,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 650,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกขา
ราชการ/พนักงานสวนตําบล ดังนี้
(1) วิศวกรโยธา  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) นายชางโยธา จําวน   2  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 293 
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
  (กองชาง)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 327,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง  ดังนี้  
(1) พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา
   จํานวน 2 อัตรา
   - เป็นไปตามหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(สํานักงานปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 758,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 28,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนใหแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยไดรับ
อนุมัติจากผูบริหารทองถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
 (กองชาง)

คาเชาบาน จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกขาราชการ/พนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิไดรับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด  
   - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6
  กุมภาพันธ 2561
(กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการ
เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2
 เมษายน 2561
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 388
 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(กองชาง)

คาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรม

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557 
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 580,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล และใหหมายถึงรายจาย
เพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่
ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน โคมไฟ โทรโขง ไมคลอยพรอมเครื่องสง
สัญญาณ ฟวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัด
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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วัสดุกอสราง จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล และใหหมายถึงรายจาย
เพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่
ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน เชน ไมตาง ๆ คอน น้ํามัน
ทาไม คีม ชะแลง ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง

งบลงทุน รวม 5,593,100 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,593,100 บาท
คาถมดิน

โครงการถมดินพรอมสรางรั้วดานหลังโรงปุย จํานวน 203,900 บาท

-เพื่อจายเป็นคาถมดิน สรางรั้วลวดหนามใหม  หลังโรงปุย ม.11 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานกอสรางที่ อบต.ไมเค็ด 
กําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(กองชาง)
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คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการปรับปรุงและกอสรางรั้วองคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด จํานวน 1,329,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงและกอสรางรั้วองคการบริหารสวนตําบล
ไมเค็ด โดยมีปริมาณงาน ขนาดยาว 131 เมตร  รวมป้ายองคการ
บริหารสวนตําบล และประตูทางเขา เป็นไปตามแบบแปลนที่ อบ
ต.ไมเค็ดกําหนด
-เป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(กองชาง)

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

-โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานดาบตํารวจสม
เกียรติ

จํานวน 131,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานดาบ
ตํารวจสมเกียรติ หมูที่ 11 ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 78.00
 เมตร หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 234
 ตารางเมตร เสริมไหลทางกวางเฉลี่ยขางละ 0.25 เมตร หรือตาม
สภาพ  รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานกอสรางที่ อบต.
ไมเค็ด กําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
(กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนบานนายสุรินทร ฉิม
ทอง จากโคกโพธิ์ ถึงทายโคก

จํานวน 204,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนบานนาง
สุรินทร ฉิมทอง จากโคกโพธิ์ ถึงทายโคก หมูที่ 8 ขนาด
กวาง 3.50 เมตร ยาว 103.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 360.50 ตารางเมตร เสริมไหลทางกวาง
เฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ  รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการงานกอสรางที่ อบต.ไมเค็ด กําหนด พรอมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
(กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนายธนู  อินทร
สวรรค

จํานวน 498,100 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบาน
นายธนู อินทรสวรรค  หมูที่ 2  ขนาดกวาง 4.00 เมตร  
ยาว 220.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา  880 ตารางเมตร  ไหลทางกวางเฉลี่ยขางละ 0.50
เมตร หรือตามสภาพ   รายละเอียดตามแบบรูปรายการงาน
กอสรางที่ อบต.ไมเค็ด กําหนด  พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ ๑ ป้าย
-เป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
(กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนายเสงี่ยม ไกรศิริ 
ถึงบานนางอําภา โยธา

จํานวน 327,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนาย
เสงี่ยม ไกรศิริ ถึงบานนางอําภา โยธา หมูที่ 4  ขนาดกวาง 4.00
 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 580 ตารางเมตร ไหลทางกวางเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร หรือ
ตามสภาพรายละเอียดตามแบบรูปรายการงานกอสรางที่ อบต.
ไมเค็ด กําหนด  พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ ๑ ป้าย
-เป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมเสริมลูกรังไหลทาง
เสนบานนางวิมล  ใจไว

จํานวน 218,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมเสริมลูกรัง
ไหลทางเสนบานนางวิมล ใจไว หมูที่ 8 ขนาดกวาง 3.50
 เมตร  ยาว   110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา     385 ตารางเมตร เสริมไหลทางกวางเฉลี่ยขาง
ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ รายละเอียดตามแบบรูป
รายการงานกอสรางที่ อบต.ไมเค็ด กําหนด พรอมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ ๑ ป้าย
-เป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายสัญญา รําเพย จํานวน 75,100 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนาย
สัญญา รําเพย หมูที่ 8  ขนาดกวาง 3.00 เมตร  ยาว  44.00
 เมตร  หนา  0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา  132
 ตารางเมตร ไหลทางกวางเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร หรือตาม
สภาพ  รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานกอสรางที่ อบต.ไม
เค็ดกําหนด  พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ ๑ ป้าย
-เป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(กองชาง)
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-โครงการกอสรางสนามกีฬาอเนกประสงค จํานวน 499,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางสนามกีฬาอเนกประสงค  หมูที่ 3
  จํานวน 4 สนาม
1. ลานกีฬา สนามตะกรอ
ขนาดกวาง 10.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา 0.08 เมตร
รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานกอสรางที่ อบต.ไมเค็ด
กําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธ
โครงการ 1 ป้าย  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  79,900.-บาท
2. ลานกีฬา สนามวอลเลยบอล
ขนาดกวาง 13.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.08 เมตร
รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานกอสรางที่ อบต.ไมเค็ด
กําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  125,500.-บาท
3. ลานกีฬา สนามเปตอง
ขนาดกวาง 12.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร   
รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานกอสรางที่ อบต.ไมเค็ด
กําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  47,000.-บาท
4. ลานกีฬา สนามฟุตบอล
ขนาดกวาง 30.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร   
รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานกอสรางที่ อบต.ไมเค็ด
กําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  247,200.-บาท
-เป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
(กองชาง)
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-โครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติกคอนกรีต ซอย 2 หมิที่ 
12

จํานวน 499,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ซอย 2 หมู
ที่ 12  แอสฟัลทติกคอนกรีต กวางเฉลี่ย 4.00
 เมตร  ยาว  280.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา  1,120 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการงานกอสรางที่ อบต.ไมเค็ด
กําหนด  พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ ๑ ป้าย
-เป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
(กองชาง)

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

- โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซลาเซลล ไฟสองสวาง หมูที่ 7 จํานวน 375,000 บาท

-เพื่อติดตั้งโคมไฟถนนโซลาเซลล ชนิด LED ไมนอยกวา 40 W
(ทรงสี่เหลี่ยม) พรอมเสาเหล็กกัลวาไนซ ขนาด 2 นิ้ว ความสูง 6
 เมตร  อุปกรณครบชุด จํานวน 15 ชุด  หมูที่ 7
รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานกอสรางที่ อบต.ไม
เค็ด กําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(กองชาง)

โครงการขุดเจาะบอบาดาล จํานวน 271,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาขุดเจาะบอบาดาล 
ขุดเจาะบอบาดาล ความลึกบบอเฉลี่ยความลึกตั้งแต 43-100
เมตร ทอ PVC เสนผานศูนยกลาง  6 นิ้ว ชั้น 13.5 
มอก.17-2532 พรอมเครื่องสูบน้ําไฟฟ้า แบบมอเตอร
จมใตน้ํา และอุปกรณ จํานวน 1 บอ
ตามมาตรฐานการเจาะน้ําบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
บริเวณที่ดินบานนางสาววชิราภรณ สีหนาท บานหนองเตา หมู 6
รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานกอสรางที่ อบต.ไมเค็ด
กําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(กองชาง)
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-โครงการขุดเจาะบอบาดาล จํานวน 271,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาขุดเจาะบอบาดาล 
ขุดเจาะบอบาดาล ความลึกบบอเฉลี่ยความลึกตั้งแต 43-100
เมตร ทอ PVC เสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว ชั้น 13.5 
มอก.17-2532 พรอมเครื่องสูบน้ําไฟฟ้า แบบมอเตอร
จมใตน้ํา และอุปกรณ จํานวน 1 บอ
ตามมาตรฐานการเจาะน้ําบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
บริเวณที่ดินบานนางณัตตยา  พินดวง บานหนองเตา หมูที่ 6
รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานกอสรางที่ อบต.ไมเค็ด
กําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(กองชาง)

โครงการปรับปรุงแกไขระบบประปาหมูบาน จํานวน 488,100 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงแกไขระบบประปาหมูบาน บานแหลม
หิน หมูที่ 1 ตําบลไมเค็ด อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี  
ติดตั้งระบบสูบน้ําดีพรอมตูควบคุม และระบบกรองน้ํา อุปกรณ
ประสานเครื่องสูบน้ําดีและน้ําดิบ รายละเอียดตามแบบรูปรายการ
งานกอสรางที่ อบต.ไมเค็ดกําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ ๑ ป้าย
-เป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(กองชาง)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 414,700 บาท

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- โครงการสงเสริมการทําปุยหมักจากขยะในครัวเรือน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการทําปุย
หมักจากขยะในครัวเรือน เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสราง
การรับรู ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คากระเปาหรือสิ่งใช
บรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และอื่น ๆที่จําเป็นที่
เกี่ยวของกับโครงการ
1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(สํานักงานปลัด)

โครงการสงเสริมอาชีพเกษตรกรในตําบล จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนับ
สนุนกลุมอาชีพเพื่อสรางรายไดใหกับประชาชน เพื่อฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสรางการรับรูใหความรูสรางรายไดใหกับ
ประชาชน ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คากระเปาหรือสิ่งใช
บรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และอื่น ๆที่จําเป็นที่
เกี่ยวของกับโครงการ
1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(สํานักงานปลัด)
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งบลงทุน รวม 184,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 66,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําทอพญานาค จํานวน 66,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําทอพญานาค จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 33,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้
1) ทอพญานาค ชนิดเหล็กชุบซิงค หรือพนสี เพื่อป้องกันการเกิด
สนาม มีขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว ยาวไมนอยกวา 4 เมตร
2) ระบบขับเคลื่อน แบบเพลา หนาแปลนชนตรงตอระหวางเพลา
เครื่องยนตและเพลาทอพญานาค
3) เครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ กําลังแรงมาสูงสุดไมนอย
กวา 7 HP ระบายความรอนดวยอากาศ
4) อุปกรณควบ สายสงน้ํา ชนิด PVC ขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว ยาว
ไมนอยกวา 10 เมตร
-ตามบัญชีราคามาตรฐานสํานักงบประมาณ และกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษกิจและสังคม (ฉบับประจําเดือนธันวาคม 2564)
(สํานักงานปลัด)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 118,700 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการขุดลอกวัชพืชสระหนองตาแกว ม.4 ต.ไมเค็ด จํานวน 118,700 บาท

-เพื่อจายเป็นคาขุดลอกวัชพืชสระหนองตาแกว  ม.4 ต.ไมเค็ด 
มีพื้นที่ 4,750 ตารางเมตร ปริมาตรขุดลอกไมนอยกวา 2,075 
ลบ.ม   รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานกอสรางที่ 
อบต.ไมเค็ด กําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1
 ป้าย
-เป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
(กองชาง)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศนตําบลไมเค็ด จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศนตําบลไมเค็ด
 ในการดําเนินการจัดซื้อตนไม ปรับปรุงแกไข ปัญหา อนุรักษ 
พื้นฟูสิ่งแวดลอมและแหลงทองเที่ยวในพื้นที่  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(สํานักงานปลัด)

- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ เชน เศรษฐกิจพอเพียง โครงการรักป่า รักษน้ํา รักแผน
ดิน โครงการปลูกหญาแฝก ไดแก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คาเชาหรือบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน เชน เครื่องเสียง เต็นท เวที คาใชจายในการตกแตงและจัด
สถานที่ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(สํานักงานปลัด)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

250,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,552,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 100,000

เงินสํารองจาย 500,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

750,000

เงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการถายโอน

36,060

- เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
ไม้เค็ด

182,500

- เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น/
  พื้นที่องค์การบริหาร
สวนตําบลไม้เค็ด

273,555

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

250,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,552,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 100,000

เงินสํารองจาย 500,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

750,000

เงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการถายโอน

36,060

- เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
ไม้เค็ด

182,500

- เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น/
  พื้นที่องค์การบริหาร
สวนตําบลไม้เค็ด

273,555
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

114,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

45,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,251,240

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,953,080 298,440 2,405,650 300,000 295,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

150,000 24,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

114,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

45,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,251,240

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,911,272 10,163,442

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

10,000 184,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินประจําตําแหนง 330,000 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,626,640 639,478 900,000 860,000 112,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

276,000 84,000 50,000 240,000 12,000

เงินวิทยฐานะ 210,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

600,000 30,000 120,000

คาเบี้ยประชุม 20,000 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000 10,000

คาเชาบ้าน 420,000 50,000 60,000 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

250,000 10,000 50,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- คาจ้างเหมาบริการ
ดูแลรักษาเครื่องแมขาย
และ
  ดูแลโปรแกรมระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

7,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินประจําตําแหนง 60,000 450,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 543,000 4,681,918

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

24,000 686,000

เงินวิทยฐานะ 210,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

400,000 1,150,000

คาเบี้ยประชุม 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

12,000 42,000

คาเชาบ้าน 84,000 662,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

55,000 395,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- คาจ้างเหมาบริการ
ดูแลรักษาเครื่องแมขาย
และ
  ดูแลโปรแกรมระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

7,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- คาจ้างเหมาบริการ
ตางๆ

368,000

- คาเบี้ยประกัน 60,000

- คาปรับปรุงระบบอิน
เทอร์เน็ต

100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000 400,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

- คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

140,000 20,000 50,000

- คาใช้จายในการศึกษา
ดูงานและฝึกอบรม

200,000

- คาใช้จายสําหรับการ
เลือกตั้งขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

300,000

- โครงการฝึกอบรมเพื่อ
การพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

50,000

- โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้

500,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- คาจ้างเหมาบริการ
ตางๆ

368,000

- คาเบี้ยประกัน 60,000

- คาปรับปรุงระบบอิน
เทอร์เน็ต

100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

450,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

- คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

210,000

- คาใช้จายในการศึกษา
ดูงานและฝึกอบรม

200,000

- คาใช้จายสําหรับการ
เลือกตั้งขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

300,000

- โครงการฝึกอบรมเพื่อ
การพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

50,000

- โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้

500,000

วันที่พิมพ์ : 30/9/2565  16:45:21 หน้า : 8/36



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

20,000 10,000 10,000

-คาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม

280,000 50,000 90,000 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 230,000 70,000 32,000 50,000

- โครงการชวยเหลือ
ประชาขนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์การ
บริหาร
   สวนตําบล

200,000

- โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลสําคัญตางๆ

50,000

- โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารสวนตําบลไม้เค็ด

30,000

- โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

30,000

- โครงการอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร)ใหมหรือ
ทบทวน

200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

40,000

-คาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม

40,000 470,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 200,000 582,000

- โครงการชวยเหลือ
ประชาขนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์การ
บริหาร
   สวนตําบล

200,000

- โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลสําคัญตางๆ

50,000

- โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารสวนตําบลไม้เค็ด

30,000

- โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

30,000

- โครงการอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร)ใหมหรือ
ทบทวน

200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- คาใช้จายในการจัด
กิจกรรมวันเด็ก

50,000

- โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา
   สําหรับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   คาจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว)

107,100

- โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา
   สําหรับสนับสนุนคา
ใช้จายในการจัดการ
ศึกษา
   คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

27,090
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- คาใช้จายในการจัด
กิจกรรมวันเด็ก

50,000

- โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา
   สําหรับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   คาจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว)

107,100

- โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา
   สําหรับสนับสนุนคา
ใช้จายในการจัดการ
ศึกษา
   คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

27,090
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา
   สําหรับสนับสนุนคา
ใช้จายในการจัดการ
ศึกษา
   คาเครื่องแบบนัก
เรียน สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

18,900

- โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา
   สําหรับสนับสนุนคา
ใช้จายในการจัดการ
ศึกษา
   คาหนังสือเรียน 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

12,600
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา
   สําหรับสนับสนุนคา
ใช้จายในการจัดการ
ศึกษา
   คาเครื่องแบบนัก
เรียน สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

18,900

- โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา
   สําหรับสนับสนุนคา
ใช้จายในการจัดการ
ศึกษา
   คาหนังสือเรียน 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

12,600
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา
   สําหรับสนับสนุนคา
ใช้จายในการจัดการ
ศึกษา
   คาอุปกรณ์การเรียน 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

12,600

- โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา
   สําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็ก
ปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

324,135

-คาจ้างเหมาบริการ
ตางๆ

180,000

- โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

120,000

- คาจ้างกําจัดขยะมูล
ฝอยในระบบฝังกลบ
ตามหลักสุขาภิบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

900,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา
   สําหรับสนับสนุนคา
ใช้จายในการจัดการ
ศึกษา
   คาอุปกรณ์การเรียน 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

12,600

- โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา
   สําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็ก
ปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

324,135

-คาจ้างเหมาบริการ
ตางๆ

150,000 330,000

- โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

120,000

- คาจ้างกําจัดขยะมูล
ฝอยในระบบฝังกลบ
ตามหลักสุขาภิบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

900,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการตาง 
ๆ

108,000

- โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

- โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

50,000

- โครงการพิทักษ์รักษา
ไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระ
มหากษัตริย์

50,000

- โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

20,000

- โครงการสร้างทัศนคติ
และจิตสํานึกที่ดีงามอยู
รวมกันอยางสมานฉันท์

20,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

5,000

- โครงการประเพณี
สงกรานต์

50,000

- โครงการสงเสริม
วัฒนธรรม เนื่องในวัน
สําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการตาง 
ๆ

108,000

- โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

- โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

50,000

- โครงการพิทักษ์รักษา
ไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระ
มหากษัตริย์

50,000

- โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

20,000

- โครงการสร้างทัศนคติ
และจิตสํานึกที่ดีงามอยู
รวมกันอยางสมานฉันท์

20,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

5,000

- โครงการประเพณี
สงกรานต์

50,000

- โครงการสงเสริม
วัฒนธรรม เนื่องในวัน
สําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาเปตอง กีฬาพื้น
บ้านฯ

50,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาฟุตบอล

50,000

-คาใช้จายในการตรวจ
สอบที่สาธารณะ
ประโยชน์

-คาธรรมเนียมตางๆ

-คาเบี้ยประกันรถยนต์
สวนกลาง

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร หรือการเดิน
ทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

คาใช้จายในการลง
ทะเบียน คาธรรมเนียม 
หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยาง
อื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม

- โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ตําบลไม้เค็ด

วันที่พิมพ์ : 30/9/2565  16:45:21 หน้า : 19/36



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาเปตอง กีฬาพื้น
บ้านฯ

50,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาฟุตบอล

50,000

-คาใช้จายในการตรวจ
สอบที่สาธารณะ
ประโยชน์

100,000 100,000

-คาธรรมเนียมตางๆ 100,000 100,000

-คาเบี้ยประกันรถยนต์
สวนกลาง

30,000 30,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร หรือการเดิน
ทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

20,000 20,000

คาใช้จายในการลง
ทะเบียน คาธรรมเนียม 
หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยาง
อื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม

40,000 40,000

- โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ตําบลไม้เค็ด

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

- โครงการสงเสริมการ
ทําปุยหมักจากขยะใน
ครัวเรือน

- โครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

โครงการสงเสริมอาชีพ
เกษตรกรในตําบล

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 300,000 5,000 30,000 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 1,564,460 96,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 110,000 150,000 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,000 200,000 350,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000

วัสดุกอสร้าง 67,400

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 110,000 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 34,000

วัสดุอื่น 50,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 300,000 40,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,000 24,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

- โครงการสงเสริมการ
ทําปุยหมักจากขยะใน
ครัวเรือน

30,000 30,000

- โครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

50,000 50,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
เกษตรกรในตําบล

200,000 200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 30,000 415,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,690,460

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000 450,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 700,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 50,000 65,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000 380,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 500,000 520,000

วัสดุกอสร้าง 80,000 147,400

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 140,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 34,000

วัสดุอื่น 50,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 340,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 29,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 100,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

10,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

จัดซื้อรถยนต์สวนกลาง 
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน เครื่องยนต์ไมต่ํา
กวา 110 กิโลวัตต์ ขับ
เคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิล
แคบ

850,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

-  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

60,000

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

22,000

วันที่พิมพ์ : 30/9/2565  16:45:21 หน้า : 23/36



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 2,000 102,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

10,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

จัดซื้อรถยนต์สวนกลาง 
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน เครื่องยนต์ไมต่ํา
กวา 110 กิโลวัตต์ ขับ
เคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิล
แคบ

850,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

-  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

60,000

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

22,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 2

20,000

- เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือLED ขาวดําชนิด 
Network แบบที่ 1

17,800

- เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

12,500

-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

- คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์

200,000 20,000 300,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อพัดลมติดผนัง 75,000

-เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 1(จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 
 นิ้ว) ราคา 22,000 
บาท จํานวน 4 เครื่อง

88,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 2

20,000

- เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือLED ขาวดําชนิด 
Network แบบที่ 1

17,800

- เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

12,500

-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

- คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์

520,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อพัดลมติดผนัง 75,000

-เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 1(จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 
 นิ้ว) ราคา 22,000 
บาท จํานวน 4 เครื่อง

88,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูล
ฝอย

1,900,000

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ

247,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําทอ
พญานาค

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

- คาปรับปรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การบริหาร
สวนตําบลไม้เค็ด

1,000,000

คาถมดิน

โครงการถมดินพร้อม
สร้างรั้วด้านหลังโรงปุย

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการปรับปรุงและ
กอสร้างรั้วองค์การ
บริหารสวนตําบลไม้เค็ด

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูล
ฝอย

1,900,000

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ

247,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําทอ
พญานาค

66,000 66,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

- คาปรับปรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การบริหาร
สวนตําบลไม้เค็ด

1,000,000

คาถมดิน

โครงการถมดินพร้อม
สร้างรั้วด้านหลังโรงปุย

203,900 203,900

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการปรับปรุงและ
กอสร้างรั้วองค์การ
บริหารสวนตําบลไม้เค็ด

1,329,800 1,329,800

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

-โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านดาบตํารวจสม
เกียรติ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น
บ้านนายสุรินทร์ ฉิมทอง 
จากโคกโพธิ์ ถึงท้ายโคก

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายธนู  อินทร์
สวรรค์

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายเสงี่ยม ไกรศิริ 
ถึงบ้านนางอําภา โยธา

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมเสริมลูกรังไหล
ทางเส้นบ้านนางวิมล  
ใจไว

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายสัญญา รําเพย
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

-โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านดาบตํารวจสม
เกียรติ

131,400 131,400

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น
บ้านนายสุรินทร์ ฉิมทอง 
จากโคกโพธิ์ ถึงท้ายโคก

204,500 204,500

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายธนู  อินทร์
สวรรค์

498,100 498,100

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายเสงี่ยม ไกรศิริ 
ถึงบ้านนางอําภา โยธา

327,600 327,600

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมเสริมลูกรังไหล
ทางเส้นบ้านนางวิมล  
ใจไว

218,600 218,600

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายสัญญา รําเพย

75,100 75,100
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

-โครงการกอสร้างสนาม
กีฬาอเนกประสงค์

-โครงการกอสร้างเสริม
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอย 2 หมูที่ 
12

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- โครงการติดตั้งไฟฟ้า
โซลาเซลล์ ไฟสองสวาง 
หมูที่ 7

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาล

-โครงการขุดเจาะบอ
บาดาล

โครงการปรับปรุงแก้ไข
ระบบประปาหมูบ้าน

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

โครงการขุดลอกวัชพืช
สระหนองตาแก้ว ม.4 ต
.ไม้เค็ด

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

-โครงการกอสร้างสนาม
กีฬาอเนกประสงค์

499,600 499,600

-โครงการกอสร้างเสริม
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอย 2 หมูที่ 
12

499,400 499,400

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- โครงการติดตั้งไฟฟ้า
โซลาเซลล์ ไฟสองสวาง 
หมูที่ 7

375,000 375,000

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาล

271,000 271,000

-โครงการขุดเจาะบอ
บาดาล

271,000 271,000

โครงการปรับปรุงแก้ไข
ระบบประปาหมูบ้าน

488,100 488,100

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

200,000 200,000

โครงการขุดลอกวัชพืช
สระหนองตาแก้ว ม.4 ต
.ไม้เค็ด

118,700 118,700

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

- โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา
   สําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน

3,385,200

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

- อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้านโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

240,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตประ
ปา หมูที่ 10 เส้นตอจาก
ซอยต้นไทรถึงสระน้ํา
ป่าช้าผีลาว

500,000

โครงการขยายเขตประ
ปา หมูที่ 11 ตอจากปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
บริเวณบ้านนายถนอม  
นอบน้อม

164,700

โครงการขยายเขต
ประปา หมูที่ 5 ตอจาก
ของเดิมหมูที่ 11 ถึงหมู
ที่ 5

500,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

- โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา
   สําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน

3,385,200

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

- อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้านโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

240,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตประ
ปา หมูที่ 10 เส้นตอจาก
ซอยต้นไทรถึงสระน้ํา
ป่าช้าผีลาว

500,000

โครงการขยายเขตประ
ปา หมูที่ 11 ตอจากปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
บริเวณบ้านนายถนอม  
นอบน้อม

164,700

โครงการขยายเขต
ประปา หมูที่ 5 ตอจาก
ของเดิมหมูที่ 11 ถึงหมู
ที่ 5

500,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขต
ประปา หมูที่ 7 ซอย
บ้านนางบุญสง รุงเรือง

125,000

โครงการขยายเขต
ประปา หมูที่ 9 ตอจาก
ของเดิม

500,000

โครงการขยายเขต
ประปาที่ทําการองค์การ
บริหารสวนตําบลไม้เค็ด

400,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

20,000

- อุดหนุนคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีตําบลไม้เค็ด

30,000

- อุดหนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน
ตําบลไม้เค็ด

30,000

รวม 20,813,115 15,150,260 2,598,318 10,735,735 1,070,000 7,173,700 722,800 947,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขต
ประปา หมูที่ 7 ซอย
บ้านนางบุญสง รุงเรือง

125,000

โครงการขยายเขต
ประปา หมูที่ 9 ตอจาก
ของเดิม

500,000

โครงการขยายเขต
ประปาที่ทําการองค์การ
บริหารสวนตําบลไม้เค็ด

400,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

20,000

- อุดหนุนคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีตําบลไม้เค็ด

30,000

- อุดหนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน
ตําบลไม้เค็ด

30,000

รวม 10,224,372 564,700 70,000,000

วันที่พิมพ์ : 30/9/2565  16:45:21 หน้า : 36/36


	B_PrincipleDesc_First_List
	4f8a39e12911db0bbbd47a6fec718ee9b5d8f59aa19e15115a25162b46617db8.pdf

