




รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

อําเภอภูพาน   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 11,446,389 บาท
งบกลาง รวม 11,446,389 บาท

งบกลาง รวม 11,446,389 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 141,210 บาท

-เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคมของสวนราชการ สําหรับ
พนักงานจ้างในอัตราร้อยละห้าของคาจ้าง ตามกฎหมาย/หนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 / 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4557 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,681 บาท

-เพื่อจายสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจ้างประสบ
อันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ในอัตราร้อยละสองสตางค (0.02
) ของคาจ้างทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม)ตามกฎหมายและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 1.พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 / 2. หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4175 ลงวันที่ 24
 ธันวาคม 2561 /3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4557 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,438,400 บาท

คาใช้จายสําหรับสนันสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แกผู้สูง
อายุในเขตตําบลหลุบเลา จํานวน 1,088 คน รายละเอียดดังนี้
-รับ 600 บาท x 730 คน x 12 เดือน = 5,256,000 บาท
-รับ 700 บาท x 252 คน x 12 เดือน = 2,116,800 บาท
-รับ 800 บาท x   86 คน x 12 เดือน =  825,600 บาท
-รับ 1,000 บาท x   20 คน x 12 เดือน = 240,000 บาท
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ถึง
แก้ไขเพิ่มเติม /2.หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวัน
ที่ 12 กรกฎาคม 2565 /3.แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
 หน้า 40 ลําดับที่ 36

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,256,000 บาท

-คาใช้จายสําหรับสนับสนุนสวัดิการทางสังคมให้แกผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ ในเขตตําบลหลุบเลา จํานวน 230 คน รายละเอียดดัง
นี้
-รับ 800 บาท x 210 คน x 12 เดือน = 2,016,000 บาท
-รับ 1,000 บาท x 20 คน x 12 เดือน = 240,000 บาท
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม 
2.หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12
 กรกฎาคม 2565 / 3.แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
 หน้า 40 ลําดับที่ 37

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาสงเคราะหผู้ป่วยเอดส ในตําบลหลุบเลาจํานวน7
 คนๆ ละ 500 บาท/เดือน
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 /2.หนังสือ
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 /3
.แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 40 ลําดับที่ 38
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เงินสํารองจาย จํานวน 60,747 บาท

-รายจายที่ตั้งสํารองไว้เพื่อจัดสรรเปนคาใช้จายในกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปน  เพื่อชวยเหลือ แก้ไขหรือบรรเทาปญหาความเดือดร้อนให้
กับประชาชนหรือกรณีที่เกิดความเสียหายในลักษณะตาง ๆ
 เชน มีเหตุที่เกิดจากอุทกภัย ภัยแล้ง ภัยธรรมชาติอื่น ๆ  เปนต้น

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 382,351 บาท

-เพื่อจายเงินสงสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่นให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น คํานวณจากประมาณการราย
รับตามข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติ ในงบประมาณรายจาย
ประจําปี ทุกหมวด ทุกประเภท โดยไมต้องนํารายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน มารวม
คํานวณ เหลือเทาใด ให้คํานวณตามอัตราตามที่กฎหมาย
กําหนด องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลและเมืองพัทยาใน
อัตราร้อยละ สาม และองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราร้อยละ
สองการคํานวณสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น  -ตาม หนังสือ ที่ มท 0808.5/ว 22 ลว
.23 พฤศจิกายน 2564 สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการสงเงินสมทบกอง
ทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตําบล
หลุบเลา ตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุนพ.ศ.2561และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 / 2.ประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับ
สนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,916,900 บาท

งบบุคลากร รวม 5,312,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,139,120 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนให้แกนายกองคการบริหาร
สวนตําบล/รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือน 
-คาตอบแทนนายกฯ เปนเงิน 244,800บาท
-คาตอบแทนรองนายกฯ คนที่ 1 เปนเงิน 134,640 บาท
-คาตอบแทนรองนายกฯ คนที่ 2 เปนเงิน 134,640 บาท  

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงให้แกนายกองคการ
บริหารสวนตําบล/รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12
 เดือน
-คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกฯ เปนเงิน 21,000 บาท
-คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกฯ คนที่ 1 เปนเงิน 10,560
 บาท
-คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกฯ คนที่ 2 เปนเงิน 10,560
 บาท

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษให้แกนายกองคการบริหารสวน
ตําบล/รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือน
-คาตอบแทนพิเศษนายกฯ เปนเงิน 21,000 บาท
-คาตอบแทนพิเศษรองนายกฯ คนที่ 1 เปนเงิน 10,560 บาท
-คาตอบแทนพิเศษรองนายกฯ คนที่ 2 เปนเงิน 10,560 บาท 
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนให้แกเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 12 เดือนๆ ละ 7,200 บาท
 

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,454,400 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาฯ จํานวน 12 เดือน 
-ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตราเดือน
ละ 11,220 บาท เปนเงิน 134,640 บาท
-รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือน
ละ 9,180 บาท เปนเงิน 110,160 บาท
-เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ 7,200
 บาท เปนเงิน 86,400 บาท
-คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 13
 คน ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท เปนเงิน 1,123,200 บาท
ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1.ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.2554และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที2่)พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,173,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,185,840 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลในสังกัดพร้อมเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 6 ตําแหนง โดยตั้งจายตามแผน
อัตรากําลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) ดังนี้
-ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
-รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
-หัวหน้าสํานักปลัด  
-นักทรัพยากรบุคคล  
-นิติกร  
-เจ้าพนักงานธุรการ  
ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพและคาตอบแทนพิเศษ นอก
เหนือจากเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ได้แก
- คาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ
กลาง ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12
 เดือน ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง พนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้
- ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 84,000 บาท
- รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท
- หัวหน้าสํานักปลัด ในอัตราเดือนละ 3,500 บาทจํานวน 12
 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท
ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 673,440 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัด จํานวน 4
 ตําแหนง  5  อัตรา รวม 12 เดือน โดยจายให้กับพนักงานจ้าง
ตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) ดังนี้
-ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) จํานวน 1 ตําแหนง 2 อัตรา
-พนักงานขับรถยนต (ทักษะ)  จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา
-คนงาน (ทั่วไป)  จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา
-คนสวน (ทั่วไป) จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา
ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 62,400 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และ
เงินเพิ่มอื่นๆ ให้แกพนักงานจ้าง จํานวน 4 ตําแหนง ได้แก
-  ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ) 
-  พนักงานขับรถยนต (ทักษะ)
-  คนงาน (ทั่วไป) 
-  คนสวน (ทั่วไป) 
ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 1,532,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 347,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 240,000 บาท

1)เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ (โบนัส) จํานวน 240,000 บาท
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่นพ.ศ.2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ได้รับคําสั่งให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบ้าน/คาเชาซื้อบ้าน ให้แกของพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิเบิกได้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม 
-หนังสือที่ มท 0808.2/ว 5862 ลว.12 ตุลาคม 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 13,600 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิเบิกได้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 660,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ คาซัก
ฟอก 
คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตาง ๆ คาใช้
จาย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาเบี้ยประกัน ฯลฯ ตลอดจนคา
จ้างเหมาตางๆ
-หนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 
2559

จํานวน 300,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้มี
สวนเกี่ยวข้อง ที่เข้ารวมประชุมการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศงานตรวจงานคาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีตางๆ
เชน คาดอกไม้พวงมาลาฯลฯและการเข้ารวมกับหนวยงาน
อื่น หรืองานตางๆ ที่เปนกิจการของ อบต.หลุบเลา
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆที่
เกี่ยวเนื่องในการเดือนทางไปราชการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561

-คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม/ลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา
ทางวิชาการการประชุมเชิงปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพใน
การพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของ
ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานในสังกัด อบต.หลุบเลา และผู้
สังเกตการณ เชน คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร/อาหารวาง
และเครื่องดื่ม ฯลฯ / -  เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2566-2570 หน้าที่ 95 ลําดับที่ 11

-โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาสมนาคุณวิทยากรและคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
และจําเปนในการอบรม 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 95 ลําดับที่ 13

โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินโครงการ - ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  หน้าที่  35  ลําดับที่  5
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ค่าวัสดุ รวม 235,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อ กระดาษ ปากกา แฟม น้ําดื่มบริการ
ประชาชน ฯลฯ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อ ปลั๊กไฟฟา ถานไฟฉาย ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ
 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อ ถ้วยชาม ผ้าปูโตะ แก้วน้ํา ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อ แบตเตอรรี่ น้ํามันเบรก ยางนอก/ใน ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อ น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อ ผู้กันและสี แผนปายประกาศ  กระดาษเขียน
โปสเตอร ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อ อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แปน
พิมพ เมาส ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อตะแกรงกันสวะ หัววาลวเปิด-ปิดแกส หัวเชื่อม
แกส ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 290,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 150,000 บาท

-ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม
2.หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

-ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
ถึงแก้ไขเพิ่มเติม
2.หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

-ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม
2.หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562

งบลงทุน รวม 56,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 56,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

-เก้าอี้ทํางาน จํานวน 3,600 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน แบบมีล้อและโชค จํานวน 2
 ตัว เปนไปตามราคาท้องตลาด

-เก้าอี้ผู้บริหาร จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางานผู้บริหาร แบบมีล้อและโชค
 จํานวน 1 ตัว เปนไปตามราคาท้องตลาด

-ตู้เอกสาร จํานวน 17,100 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก (ขนาดไมเกิน 4
 ฟุต) สําหรับเก็บเอกสาร/วัสดุอุปกรณ จํานวน 3 หลัง
- เปนไปตามราคาท้องตลาด
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-โตะไม้/โตะเข้ามุม จํานวน 6,800 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะวางเอกสาร จํานวน 4 ตัว 
เปนไปตามราคาท้องตลาด

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

-เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมาณ
ผลจํานวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.1)มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core)จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวาดังนี้
- ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Menory รวมใน
ระดับ(Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Precessing Unit)  ไมน้อย
กวา 10 แกน หรือ
- ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Menory รวมใน
ระดับ(Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
1.2)มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
1.3)มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATAหรือดีกวาขนาดความจุไม
น้อยกวา1TBหรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจะไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
1.4)มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อย
กวา 1,366x768 Pixel และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
1.5)มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
1.6)มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
1.7) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
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 ชอง
1.8)สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนธันวาคม 2564
 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 

งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจายอื่น

-คาใช้จายในการจ้างสํารวจความพึงพอใจ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในการให้บริการสาธารณะขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
- ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว 9
 ธันวาคม 2559

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 492,440 บาท
งบบุคลากร รวม 422,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 422,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 422,640 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลในสังกัดพร้อมเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 1 ตําแหนง โดยตั้งจายตามแผน
อัตรากําลังสาปี(ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน) ดังนี้
-นักวิเคราะหนโยบายและแผน
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 /2.หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท.และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 69,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 44,800 บาท
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คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 35,000 บาท

-เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ (โบนัส) จํานวน 35,000 บาท
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นพ.ศ.2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ได้รับคําสั่งให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิเบิกได้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรชองพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ คาซัก
ฟอก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตาง ๆ
 คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาเบี้ยประกัน ฯลฯ
 ตลอดจนคาจ้างเหมาตางๆ/ -หนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆที่
เกี่ยวเนื่องในการเดือนทางไปราชการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561

-คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม/ลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา
ทางวิชาการการประชุมเชิงปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

งานบริหารงานคลัง รวม 2,543,092 บาท
งบบุคลากร รวม 1,960,092 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,960,092 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,519,992 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลในสังกัดพร้อมเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 5 ตําแหนง โดยตั้งจายตามแผน
อัตรากําลังสาปี(ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน) ดังนี้
-ผู้อํานวยการกองคลัง  
-นักวิชาการเงินและบัญชี  
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
-เจ้าพนักงานพัสดุ   
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้1.พระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 /2
. หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 42,600 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก
.พ. หรือ ก.อบต. รับรอง และเงินเพิ่มอื่น ๆ จํานวน 2
 ตําแหนง ได้แก
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้/1.พระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 /2
. หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนท้องถิ่น ให้แก
-ผู้อํานวยการกองคลัง  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท
ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ /1.พระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 /2
. หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 334,080 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัด จํานวน 2
 ตําแหนง รวม 12 เดือน โดยจายให้กับพนักงานจ้างตามแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน) ได้แก 
-ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)     
-ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ภารกิจ)   
ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1.พระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542/ 2
. หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 21,420 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และ
เงินเพิ่มอื่นๆ ให้แกพนักงานจ้าง จํานวน 1 ตําแหนง รวม 12
 เดือน ได้แก
-  ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ภารกิจ) 
ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 /2.หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 573,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 169,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 160,000 บาท

1)เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ (โบนัส) จํานวน 130,000 บาท
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2557
2)คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง ตาม
กฎหมาย วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาค
รัฐ จํานวน 30,000 บาท
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ได้รับคําสั่งให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิเบิกได้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 264,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ จํานวน 144,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการ เชาเครื่องถายเอกสาร/ถายเอกสาร
คาเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คาเชาทรัพยสิน คา
โฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตาง ๆ คาใช้จายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการ
ตาง ๆ ตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 080.2/ว3523 ลว. 20
 มิถุนายน 2559

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆที่
เกี่ยวเนื่องในการเดือนทางไปราชการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561

-คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม/ลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา
ทางวิชาการการประชุมเชิงปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเปนคาบํารุงรักษา/ซอมแซมทรัพยสิน เชน เครื่องถาย
เอกสาร ยานพาหนะคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร เครื่องปรับ
อากาศ ฯลฯ ให้ใช้งานได้ตามปกติ

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

-เพื่อเปนคาจัดซื้อ กระดาษ ปากกา แฟม น้ําดื่มบริการ
ประชาชน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อ แบตเตอรรี่ น้ํามันเบรก ยางนอก/ใน ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อ น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อ อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แปน
พิมพ เมาส ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู้
ไปรษณีย ฯลฯ

งบลงทุน รวม 9,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

-จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 3,600 บาท

-เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัวๆละ 1,800 บาท
-จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 5,600 บาท

-เพื่อจัดซื้อโตะทํางานจํานวน   1  ตัว       
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 350,580 บาท
งบบุคลากร รวม 253,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 253,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 253,680 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลในสังกัดพร้อมเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 1 ตําแหนง โดยตั้งจายตามแผน
อัตรากําลังสามปี(ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน) ดังนี้
-นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1.พระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
/. หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 91,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 31,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 22,000 บาท

-เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (โบนัส) -  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายให้แกพนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้
ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,200 บาท

-เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
  และหนังสือที่ มท 0809.3/ว 4522ลว. 9 สิงหาคม  2559

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆที่
เกี่ยวเนื่องในการเดือนทางไปราชการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561

-คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม/ลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา
ทางวิชาการการประชุมเชิงปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อ กระดาษ ปากกา แฟม น้ําดื่มบิการ
ประชาชน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อ อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แปน
พิมพ เมาส ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 5,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

-จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 5,700 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ  2  บาน  1  หลัง แบบ
มี  มอก. หลังละ  5,700  บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 822,620 บาท

งบบุคลากร รวม 547,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 547,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 307,920 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลในสังกัดพร้อมเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 1 ตําแหนง โดยตั้งจายตามแผน
อัตรากําลังสามปี(ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน) ดังนี้
-เจ้าพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1.พระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 /2
. หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว293
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัด จํานวน 2
 ตําแหนง   รวม 12 เดือน โดยจายให้กับพนักงานจ้างตามแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน) ดังนี้
-พนักงานขับรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค (ทั่วไป)   
-พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป)      
ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1.พระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2575 / 2
. หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 81
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และ
เงินเพิ่มอื่นๆ ให้แกพนักงานจ้าง จํานวน 2 ตําแหนง ได้แก
-พนักงานขับรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค (ทั่วไป)   
-พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป) 
ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้1.พระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 / 2
. หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5
/ว1372ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
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งบดําเนินงาน รวม 269,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 124,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 114,000 บาท

-1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ (โบนัส) จํานวน  44,000  บาท-
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2557
2.คาตอบแทน อปพร. ตั้งไว้ 70,000 บาท -เพื่อจายเปนคาตอบ
แทน สมาชิก อปพร. กรณีสั่งให้สมาชิกอปพร.ปฏิบัติหน้าที่ตาม
หนังสือสั่งการ/นโยบายของทางราชการ /-ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายให้แกอาสาสมัครปองกันภัยฝ่าย
พลเรือนของ อปท. พ.ศ. 2560 / -หนังสือที่ มท 0810.4/ว 179
 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ได้รับคําสั่งให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-เพื่อใช้จายในการจ้างเหมาบริการตางๆ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ/เข้าปก
หนังสือ คาซักฟอก คาโฆษณาและเผยแพร คาเบี้ยประกัน คา
ธรรมเนียมตางๆ คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ฯลฯ
 เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการตางๆ ตามหนังสือ
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลว 20 มิถุนายน 2559
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆที่
เกี่ยวเนื่องในการเดือนทางไปราชการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม

-คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม/ลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา
ทางวิชาการการประชุมเชิงปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

-โครงการสนับสนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับอําเภอ  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ อปท พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561,
-หนังสือดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3185 ลว.9 ส.ค.2562 / -ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 43 ลําดับที่ 56

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อ กระดาษ ปากกาไม้บรรทัด ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน  ฯลฯ สําหรับรถ
บรรทุกน้ําฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อ น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับรถ
บรรทุกน้ําฯ
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อ   เชือก หน้ากากปองกันแกสพิษ  ฯลฯ  
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อ เครื่องแบบ/ชุดดับเพลิง/ผจญเพลิง ฯลฯ 
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อ ตลับ/ผงหมึก แปนพิมพ และอื่นๆ 
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อ วัสดุ/อุปกรณเกี่ยวกับการดับเพลิง ฯลฯ
งบลงทุน รวม 5,700 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

-เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,700 บาท

-จํานวน 1 หลัง สําหรับจัดเก็บเอกสาร
-บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2564

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-โครงการกําจัดวัชพืชข้างทางเพื่อปองกันอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน คาน้ํามันตัดหญ้า
คาน้ําดื่ม ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินงาน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการของ อปท. พ.ศ. 2542 / -หนังสือดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลว. 22 กันยายน 2557 / -แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 46 ลําดับที่ 73
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-โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ กรณีผู้มีอาการทางจิตกอเหตุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน คาสมนาคุณ
วิทยากรคาปาย ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนในการ
ดําเนินงาน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 / -แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 45 ลําดับที่ 71

-โครงการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน คาสมนาคุณ
วิทยากรคาปาย ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนในการ
ดําเนินงาน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 / -แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 45 ลําดับที่ 68

-โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน คาสมนาคุณ
วิทยากรคาปาย ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนในการ
ดําเนินงาน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 / -แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 44 ลําดับที่ 60

-โครงการสนับสนุนการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดชวงเทศกาล จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลตางๆ เชน ปีใหม สงกรานต ประกอบด้วย คา
วัสดุ/อุปกรณ คาปายประชาสัมพันธ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการของ อปท. พ.ศ. 2542  / -หนังสือดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลว. 22 กันยายน 2557 /- แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 45 ลําดับที่ 65
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งานจราจร รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายจราจรและกฏหมายอื่นที่
ประชาชนควรทราบ

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน คาสมนาคุณ
วิทยากรคาปาย ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนในการ
ดําเนินงาน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- /-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 45 ลําดับที่ 69

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกัน ฯลฯ
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 525,860 บาท
งบบุคลากร รวม 400,860 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 400,860 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 241,440 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลในสังกัดพร้อมเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 1 ตําแหนง โดยตั้งจายตามแผน
อัตรากําลังสามปี(ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน) ดังนี้
-นักวิชาการศึกษา  จํานวน 1 ตําแหนง
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 / 2. หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 138,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัด จํานวน 1
 ตําแหนง  รวม 12 เดือน โดยจายให้กับพนักงานจ้างตามแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน) ดังนี้
 -ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) จํานวน 1 ตําแหนง
ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้1.พระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / 2
. หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 21,420 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และ
เงินเพิ่มอื่นๆ ให้แกพนักงานจ้าง จํานวน 1 ตําแหนง ได้แก
-ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) 
 ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1.พระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / 2
. หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 103,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 73,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 32,000 บาท

-เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (โบนัส) -  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ได้รับคําสั่งให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบ้าน/คาเชาซื้อบ้าน ให้แกของพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิเบิกได้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม /-หนังสือที่ มท 0808.2
/ว 5862 ลว.12 ตุลาคม 2559

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-คาจ้างเหมาบริการตางๆ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ คาซัก
ฟอก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตาง ๆ
 คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาเบี้ยประกัน ฯลฯ
 ตลอดจนคาจ้างเหมาตางๆ / -หนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆที่
เกี่ยวเนื่องในการเดือนทางไปราชการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561
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-คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม/ลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา
ทางวิชาการการประชุมเชิงปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรโน้ตบุก จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมาณ
ผลจํานวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core)จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวาดังนี้
- ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Menory รวมใน
ระดับ(Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Precessing Unit)  ไมน้อย
กวา 10 แกน หรือ
- ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Menory รวมใน
ระดับ(Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
1.2) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
1.3) มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจะไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
1.4) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อย
กวา 1,366x768 Pixel และมีขนาด
ไมน้อยกวา 12 นิ้ว
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1.5) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง
1.6) มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
1.7) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
1.8)สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,802,452 บาท
งบบุคลากร รวม 2,160,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,160,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,636,560 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลในสังกัดพร้อมเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี  โดยตั้งจายตามแผนอัตรากําลังสามปี(ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) ดังนี้
-ครู จํานวน 5 ตําแหนง
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 /2. หนังสือสํานักงานก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 25ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท
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-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาตอบแทนรายเดือน แกพนักงานครู อบต
.ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ได้แก
 -  ครูชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 ตําแหนงๆ ละ 5,600 บาท
ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้1.พระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 /2
. หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 143
ลงวันที่ 21 กันยายน 2550 เรื่อง การเบิกจายคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือนของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 151,200 บาท

-เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะชํานาญการ ของครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได้รับวิทยฐานะ ดังนี้ -  ครูชํานาญการพิเศษ จํานวน 1
 ตําแหนงๆ ละ 5,600 บาท/เดือน
-ครูชํานาญการ จํานวน 2 ตําแหนงๆ ละ 3,500
 บาท/เดือน                 
ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1.พระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / 2.พระ
ราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงข้า
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ถึงแก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 257,640 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัด จํานวน 12
 เดือน โดยจายให้กับพนักงานจ้างตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) ดังนี้
-ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ/ทักษะ) จํานวน 1 ตําแหนง 2 อัตรา
ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้/1.พระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542/2
. หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และ
เงินเพิ่มอื่นๆ ให้แกพนักงานจ้าง จํานวน 12 เดือน ได้แก
-ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ/ทักษะ) จํานวน 1 ตําแหนง 2 อัตรา
 ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1.พระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542/2
. หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 3,236,052 บาท
ค่าตอบแทน รวม 148,300 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 109,000 บาท

-เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (โบนัส) -  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ได้รับคําสั่งให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 29,300 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิเบิกได้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 1,556,250 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-คาจ้างเหมาบริการตางๆ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ คาซัก
ฟอก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตาง ๆ
 คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาเบี้ยประกัน ฯลฯ
 ตลอดจนคาจ้างเหมาตางๆ / -หนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม/ลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา
ทางวิชาการการประชุมเชิงปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆที่
เกี่ยวเนื่องในการเดือนทางไปราชการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561

-โครงการแขงขันทักษาทางวิชาการของ ศพด.ตําบลหลุบเลา จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินโครงการ 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 38 ลําดับที่ 25

-โครงการครอบครัวมีสุข จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินโครงการ  / -แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 36 ลําดับที่ 12
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-โครงการคายเด็กและเยาวชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินโครงการ  /-ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 38 ลําดับที่ 27

-โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินโครงการ /- ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 39 ลําดับที่ 31

-โครงการศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของ
ครู เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการบริหารศูนยฯ /-เปนไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 36 ลําดับที่ 14
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-โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,196,250 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานตางๆ สําหรับเด็กนักเรียนใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อบต.หลุบเลา จํานวน 3 แหง ดังนี้
(1)เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด. เปนเงิน 771,750 บาท
จํานวนนักเรียน 150 คน x 21 บาท x 245 วัน
(2)คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เปนเงิน 255,000 บาท
จํานวนนักเรียน 150 คน x 1,700 บาท 
(3)คาหนังสือเรียน เปนเงิน 30,000 บาท จํานวนนักเรียน 150
 คน x 200 บาท 
(4)คาอุปกรณการเรียน เปนเงิน 30,000 บาท จํานวนนัก
เรียน 150 คน x 200 บาท 
(5)คาเครื่องแบบนักเรียน เปนเงิน 45,000 บาทจํานวนนัก
เรียน 150 คน x 300 บาท 
(6)คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เปนเงิน 64,500 บาทจํานวนนัก
เรียน 150 คน x 430 บาท 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนําเงิน
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใช้จายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาฯ พ.ศ. 2562 / -หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565/ -เปนไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 37-38 ลําดับที่ 17,19-22

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อเปนคาบํารุงรักษา/ซอมแซมทรัพยสิน เชน คอมพิวเตอรยาน
พาหนะ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 1,465,502 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อ กระดาษ ปากกา เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อ ปลั๊กไฟฟา ถานไฟฉาย ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,390,502 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุตางๆ ดังนี้
(1)ถ้วยชาม ผ้าปูโตะ แก้วน้ํา ฯลฯ จํานวน 30,000 บาท
(2)อาหารเสริม (นม) จํานวน 1,360,502 บาท แยกเปน
-ศพด. จํานวน 150 คน x 7.37 บาท x 260 วัน
-รร.(สพฐ.) จํานวน 560 x 7.37 บาท x 260 วัน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนําเงิน
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใช้จายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาฯ
พ.ศ.2562-หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-
2570 หน้าที่ 37 ลําดับที่ 16,18

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อ อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แปน
พิมพ เมาส ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 66,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 36,000 บาท

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

งบลงทุน รวม 53,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

-เก้าอี้ทํางาน จํานวน 7,200 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน แบบมีล้อและโชค จํานวน 2
 ตัวๆละ  3,600 บาท เปนไปตามราคาท้องตลาด

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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-เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก จํานวน 44,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมาณ
ผล จํานวน 2 เครื่องๆละ 22,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
1)มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core)จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
-ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Menory รวมใน
ระดับ(Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Precessing Unit) ไมน้อย
กวา 10 แกน หรือ - ในกรณีที่มีหนวยความ
จํา แบบ Cache Menory รวมในระดับ(Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
2)มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
3)มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TBหรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจะไม
น้อยกวา250GB จํานวน 1 หนวย
4)มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366x768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
5)มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
6)มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
7)มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
8)สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนธันวาคม 2564
 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
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-เครื่องพิมพ จํานวน 2,600 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1)มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
2)มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที (ppm)
3)มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 32 MB
4)มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
5)มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 150 แผน
6)สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนธันวาคม 2564
 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 

งบเงินอุดหนุน รวม 2,352,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,352,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

-อุดหนุนโรงเรียนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จํานวน 2,352,000 บาท

-เพื่อโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ชั้นอนุบาล ถึงชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 6 จํานวน 3 แหง  จํานวนนักเรียน 560
 คน x  21 บาท  x 200 วัน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 37 ลําดับที่ 15
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 396,320 บาท

งบบุคลากร รวม 328,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 328,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 88,320 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลในสังกัดพร้อมเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปีจํานวน 1 ตําแหนง โดยตั้งจายตามแผน
อัตรากําลังสามปี(ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน) ดังนี้
-นักวิชาการสาธารณสุข  จํานวน 1 ตําแหนง
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542/ 2. หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัด จํานวน 2
 ตําแหนง  รวม 12 เดือน โดยจายให้กับพนักงานจ้างตามแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน) ดังนี้
-พนักงานขับรถยนต (ทั่วไป)จํานวน 1 ตําแหนง
-คนงาน (ทั่วไป)              จํานวน 1 ตําแหนง
ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และ
เงินเพิ่มอื่นๆ ให้แกพนักงานจ้าง จํานวน 1 ตําแหนง ได้แก
-พนักงานขับรถยนต (ทั่วไป) 
-คนงาน (ทั่วไป) 
 ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้1.พระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542/ 2
. หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 

งบดําเนินงาน รวม 68,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 23,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 18,000 บาท

-เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (โบนัส) / -ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นพ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ได้รับคําสั่งให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆที่
เกี่ยวเนื่องในการเดือนทางไปราชการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561

-คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม/ลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา
ทางวิชาการการประชุมเชิงปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อ กระดาษ ปากกา แฟม ฯลฯ
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อ ปลั๊กไฟฟา ถานไฟฉาย ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ
 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อ ผู้กันและสี แผนปายประกาศ  กระดาษเขียน
โปสเตอร ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อ อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แปน
พิมพ เมาส ฯลฯ
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 905,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 881,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 811,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-การดําเนินงานสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวฯ จํานวน 6,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในการจ้างเหมาสํารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียน
สัตวตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินงานตาม
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬา
ภรวลัยลักษณฯ / -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 / -หนังสือที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565

-คาจ้างเหมาบริการตางๆ จํานวน 10,000 บาท

-คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คาเชา
ทรัพยสินคาโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ ตลอดจนคาจ้างเหมาตางๆ 
 
-หนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559

-สงเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 560,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในการจ้างเหมาอสาสมัครปฏิบัติงานกู้
ชีพ ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินงานฯ-ประกาศ
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุน
การดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2553 / -หนังสือ ที่ มี 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2566

วันที่พิมพ : 27/9/2565  13:38:16 หน้า : 45/68



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-โครงการปองกันและควบคุมโรค (โรคอุบัติใหม อุบัติซ้ํา) จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ ประกอบด้วย คาจัด
ซื้อ วัคซีน/อุปกรณ คาปาย ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนใน
การดําเนินงาน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 / -แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 42
 ลําดับที่ 47

-โครงการรณรงคปองกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ ประกอบด้วย คาปาย
รณรงค คาเคมีภัณฑ/ทรายอะเบท คาพนหมอกควัน  ตลอดจนคา
ใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินงาน / -ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 41 ลําดับที่ 45

-โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จํานวน 65,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ ประกอบด้วย คาจัด
ซื้อ วัคซีน/อุปกรณ คาปาย คาอบรมอาสาปศุสัตว ตลอดจนคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินงาน / ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562/ -ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557/ -หนังสือ
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 -แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 41 ลําดับที่ 43

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อ ยางรถยนต น้ํามันเบรก น้ํากลั่น ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อ น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อ ถุงมือ ยาและเวชภัณฑ ฯลฯ
งบลงทุน รวม 24,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

-เพื่อจัดซื้อเครื่องรับ - สง วิทยุ ระบบ VHF/FM จํานวน 24,000 บาท

- จํานวน 2 เครื่อง สําหรับประสานงานทีมรถกู้ชีพ โดยมีขนาด
กําลังสง 5 วัตนประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แทนชารจ แบตเตอรี่ 1
 ก้อน เสายาง เหล็กพับ
-บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2564
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 106 ลําดับที่ 22

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท

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

-โครงการบรรเทาทุกขและชวยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยและและผู้
ด้อยโอกาส

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายตางๆ ในการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัย
ธรรมชาติและอุบัติภัยทุกชนิดระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 1
.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใชจายในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561/ 2.หนังสือที่ มท
 0810.4/ว 1656 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563/3.หนังสือที่ มท
 0808.2/ว 1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 /-(แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2566-2570หน้า 44ลําดับที่ 59) 
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-โครงการบ้านพอเพียงตําบลหลุบเลา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายตางๆ ในการซอมแซมบ้านผู้ยากไร้/ผู้สูงอายุ
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใชจายในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2561/ 2.หนังสือที่ มท 0810.4/ว 1656 ลงวันที่ 8
 มิถุนายน 2563/ 3.หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1179 ลงวันที่ 15
 เมษายน 2563 / - (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
 หน้า 47 ลําดับที่ 80)

-โครงการฟื้นฟูสรรถภาพทางรางกายและจิตใจของผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินโครงการ ประกอบด้วย คา
สมนาคุณวิทยากรและคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง / -(แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 40 ลําดับที่ 39) 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 886,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 886,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 446,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-คาจัดทําประกันภัยทรัพยสินภาคสมัครใจ จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจัดทําประกันภัย ประเภท 3 ของรถยนตสวนกลาง (รถ
ขยะ)ทะเบียน 81 – 9072 สกลนคร
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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-คาจ้างพนักงานประจํารถขยะ จํานวน 324,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาพนักงานขับรถขยะและพนักงานเก็บขยะ
จํานวน 3 อัตราระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้1.หนังสือดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น / 2.หนังสือที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายคาจ้างเหมาบริการ 

-คาธรรมเนียมทิ้งขยะหรือคาเชาที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายคาธรรมเนียมในการทิ้งขยะ ตามระเบียบ/หนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 1.หนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น/ 2.หนังสือที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ
การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายคาจ้างเหมาบริการ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-โครงการคัดแยกขยะและการนําขยะกลับมาใช้ประโยชน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในการลดปริมาณขยะในชุมชน ตามหลัก 3 Rs 
การประชุมเชิงปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่
-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560/  -หนังสือด้วนที่
สุด ที่ มท 0820.2/ว 1187 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563/-แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 90 ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 440,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อ ถังขยะ น้ํายาดับกลิ่น ไม้กวาด ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อ แบตเตอรรี่ น้ํามันเบรก ยางนอก/ใน ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อ น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อ  ถุงมือ แอลกอฮอล หน้ากากอนามัย ฯลฯ
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อ  ชุดปฏิบัติงาน  รองเท้า เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 599,720 บาท
งบบุคลากร รวม 402,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 402,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 402,720 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลในสังกัดพร้อมเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 1 ตําแหนง โดยตั้งจายตามแผน
อัตรากําลังสามปี(ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน) ดังนี้
-  นักพัฒนาชุมชน    จํานวน  1  ตําแหนง 
ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้1.พระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542/2
. หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 197,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 87,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 34,000 บาท

-เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (โบนัส) เพื่อจายเปน
เงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงานสวนตําบล/พนักงานจ้าง
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ได้รับคําสั่งให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบ้าน/คาเชาซื้อบ้าน ให้แกของพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิเบิกได้ / -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชา
บ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 ถึงแก้ไขเพิ่ม
เติม /-หนังสือที่ มท 0808.2/ว 5862 ลว.12 ตุลาคม 2559

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ คาซัก
ฟอก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตาง ๆ
 คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาเบี้ยประกัน ฯลฯ
 ตลอดจนคาจ้างเหมาตางๆ/ -หนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆที่
เกี่ยวเนื่องในการเดือนทางไปราชการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561
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-คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม/ลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา
ทางวิชาการการประชุมเชิงปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

-โครงการจัดกิจกรรมรวมพลังแกนนําตําบลหลุบเลา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรมสร้างแกนนํากลุมสตรี
ตําบลหลุบเลาให้มีความรัก ความสามัคคีและมีความเปนผู้นํา
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 /- เปนไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 40 ลําดับที่ 35

-โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพกลุมสตรี จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ ประกอบด้วย คา
อาหาร คาสมนาคุณวิทยากรและคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องและ
จําเปนในการอบรม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 /- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 86
 ลําดับที่ 1

-โครงการจัดเวทีประชาคม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในการออกเวทีประชาคม อบต.สัญจร ฯลฯ
สําหรับนําข้อมูลมาประกอบการพัฒนางานตางๆ / ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผนและประสานแผน
พัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. 2562  /- ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 97 ลําดับที่ 26
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-โครงการจัดอบรมกลุมอาชีพตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากรและคาใช้จาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องและจําเปนในการอบรม /ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557/- เปนไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 87 ลําดับที่ 4

-โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรอินทรียผสมผสานตําบลหลุบเลา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากรและคาใช้จาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องและจําเปนในการอบรม  /- เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557/- เปนไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 89 ลําดับที่ 16

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 195,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-โครงการแขงขันกีฬา “หนวยงานสัมพันธ” จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายตางๆ ในการจัดแขงขันกีฬา ระหวางพนักงาน
สวนตําบลส.อบต. ผู้นําท้องถิ่น ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดัง
นี้ 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 / 2. แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 39 ลําดับที่ 29
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-โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อสงเสริมประชาชนเยาวชนในพื้นที่ได้ใช้เวลาวางให้เปน
ประโยชน  โดยให้หันมาออกกําลังกายทําให้หางไกลยาเสพติด มี
สุขภาพรางกายที่แข็งแรง และมีสวนรวมในการรณณงคปองกัน
และแก้ไขปญหายาเสพติดในพื้นที่

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดซื้ออุปกรณกีฬา เชน ลูก
ฟุตบอล ตะกร้อ ตาขายตางๆ ฯลฯ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 260,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินการจ้างเหมาบริการตางๆ เชน คา
จ้างเหมายานพาหนะ คาประกอบอาหาร เปนต้น สําหรับดูแลมวล
ชนในตําบลหลุบเลา กรณีนํามวลมลเข้ารวมพิธีวันสําคัญทาง
ศาสนา งานที่ต้องรวมกับหนวยงานอื่น/ตามนโยบายของทาง
ราชการ ฯลฯตามนโยบายของทางราชการ /-เปนไปตามหนังสือ
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-โครงการเข้าคายธรรมะอบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับเด็ก และ
เยาวชน

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้
จาย ประกอบด้วย คาวัสดุ/อุปกรณ คาปาย คาสมนาคุณ
วิทยากร ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนิน
งาน /-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 /-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 36

-โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (วันลอยกระทง) จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายตางๆ ในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ของ
ตําบลหลุบเลาตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 1.ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 / -แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 39 ลําดับที่ 33

-โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (วันสงกรานต) จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายตางๆ ในการจัดกิจกรรมวันสงกรานตของตําบล
หลุบเลาตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 1.ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงานการจัด
กิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 / -แผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 39 ลําดับที่ 33

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

-เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุตางๆ ในการจัดงาน ประกอบ
ด้วยโคมจุดเทียน เทียนไข ธงชาติ ฯลฯ เนื่องในวันสําคัญ
ตางๆ ทางศาสนา รวมถึงงานสําคัญตางๆ ของชาติ
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

-เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่ออุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลหลุบเลา ในการจัดกิจกรรมตาม
ประเพณ1ี2 เดือน (ฮีต 12 คอง 14) ตามระเบียบ/หนังสือสั่ง
การ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 40 ลําดับที่ 34

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,057,627 บาท

งบบุคลากร รวม 1,700,127 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,700,127 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 832,587 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลในสังกัดพร้อมเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 4 ตําแหนง โดยตั้งจายตามแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน) ดังนี้
-ผู้อํานวยการกองชาง
-นักจัดการงานชาง 
-นายชางโยธา  
-เจ้าพนักงานธุรการ
ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ /1.พระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 /2
. หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 21,300 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล เชน เงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือ ก.อบต
.รับรอง และเงินเพิ่มอื่นๆ ได้แก
-เจ้าพนักงานธุรการ 
ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1.พระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / 2
. หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนท้องถิ่น ให้แก
-ผู้อํานวยการกองชาง  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท    จํานวน 12 เดือน 
ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้1.พระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / 2
. หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 757,320 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัด จํานวน 5
 ตําแหนง  5  อัตรา รวม 12 เดือน โดยจายให้กับพนักงานจ้าง
ตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) ดังนี้
- ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) 
- ผู้ชวยนายชางโยธา (ภารกิจ)     
- ผู้ชวยนายชางสํารวจ (ภารกิจ)    
- ผู้ชวยนายชางไฟฟา (ภารกิจ)    
- คนงาน  (ทั่วไป) 
ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1.พระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / 2
. หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 46,920 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และ
เงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แกพนักงานจ้าง จํานวน  4  ตําแหนง  รวม 12
 เดือน ได้แก
-ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) 
-ผู้ชวยนายชางโยธา (ภารกิจ)
-ผู้ชวยนายชางสํารวจ (ภารกิจ) 
-คนงาน (ทั่วไป) 
ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ /1.พระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / 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 350,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 130,000 บาท

-1)เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ (โบนัส) จํานวน 120,000 บาท
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2557
2)คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง ตาม
กฎหมาย วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาค
รัฐ จํานวน 10,000 บาท
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ได้รับคําสั่งให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-คาจ้างเหมาบริการตางๆ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ/เข้าปก
หนังสือ คาซักฟอก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คา
ธรรมเนียมตาง ๆ คาใช้จาย คาทดสอบคุณภาพดิน ,น้ํา ฯลฯ และ
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาเบี้ยประกัน ฯลฯ ตลอดจนคา
จ้างเหมาตางๆ
-หนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆที่
เกี่ยวเนื่องในการเดือนทางไปราชการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561

-คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม/ลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา
ทางวิชาการการประชุมเชิงปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาบํารุงรักษา/ซอมแซมทรัพยสิน เชน รถยนต  ยาน
พาหนะคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ให้ใช้
งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อ กระดาษ ปากกา แฟม น้ําดื่มบิการ
ประชาชน ฯลฯ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อ ปลั๊กไฟฟา ถานไฟฉาย ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ
 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อ แบตเตอรรี่ น้ํามันเบรค ยางนอก/ยางใน ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อ น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อ ผู้กันและสี แผนปายประกาศ  กระดาษเขียน
โปสเตอร ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อ อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แปน
พิมพ เมาส ฯลฯ

วันที่พิมพ : 27/9/2565  13:38:16 หน้า : 61/68



งบลงทุน รวม 7,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

- จัดซื้อเครื่องพิมพ จํานวน 7,500 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ   Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน  1 เครื่อง คุณลักษณะ
พื้นฐาน
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา1,200x1,200dp- มีความ
เร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 27 หน้าตอ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ
ตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได้25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผาน เครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 100 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
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งานก่อสร้าง รวม 4,360,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-เพื่อจายเปนคางานออกแบบ และควบคุมการกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคางานออกแบบและควบคุมการกอสร้าง
1.ตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อวัสดุบํารุงรักษาซอมแซม ทรัพยสินระบบไฟฟา
สาธารณะ อุปกรเครื่องเสียงตามสาย หอกระจายขาว สายไฟ ฯลฯ
 ให้ใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อวัสดุกอสร้าง  เชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ทราย ยางมะตอยสําเร็จ
รูป  อิฐ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 4,170,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,170,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

-โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านภูน้อยพัฒนา  หมูที่ 
12

จํานวน 288,000 บาท

-ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว 100 เมตร หนา
เฉลี่ย  0.15  เมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 400 ตารางเมตร

-โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกแต้  หมูที่ 7 จํานวน 288,000 บาท

-ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว 100 เมตร หนา
เฉลี่ย  0.15  เมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 400 ตารางเมตร
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-โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดระเบียบ  หมูที่  6 จํานวน 230,000 บาท

-ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว 80  เมตร หนา
เฉลี่ย  0.15  เมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 320  ตารางเมตร

-โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชลประทาน  หมูที่ 
13

จํานวน 270,000 บาท

-ขนาดกว้าง  3  เมตร  ยาว 130 เมตร   หนา
เฉลี่ย  0.15  เมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 390 ตารางเมตร

-โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดานตึง  หมูที่ 4 จํานวน 288,000 บาท

-ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว 100 เมตร หนา
เฉลี่ย  0.15  เมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 400 ตารางเมตร

-โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยตาจี  หมูที่ 11 จํานวน 288,000 บาท

-ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว 100 เมตร หนา
เฉลี่ย  0.15  เมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 400 ตารางเมตร

-โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยโนนสวรรค  หมู
ที่  8

จํานวน 288,000 บาท

-ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว 100 เมตร หนา
เฉลี่ย  0.15  เมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 400 ตารางเมตร

-โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสียวพัฒนา  หมูที่ 
14

จํานวน 288,000 บาท

-ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว 100 เมตร   หนา
เฉลี่ย  0.15  เมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 400 ตารางเมตร

-โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลม  หมูที่  5 จํานวน 288,000 บาท

-ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว 100 เมตร   หนา
เฉลี่ย  0.15  เมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 400 ตารางเมตร
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-โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลา  หมูที่ 1 จํานวน 281,000 บาท

-ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  98 เมตร หนา
เฉลี่ย  0.15  เมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 392 ตารางเมตร

-โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาน้อย  หมูที่  
2

จํานวน 288,000 บาท

-ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว 100 เมตรหนา
เฉลี่ย  0.15  เมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 400 ตารางเมตร

-โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลานาจาน  หมู
ที่ 15

จํานวน 270,000 บาท

-ขนาดกว้าง  3  เมตร  ยาว 130 เมตร   หนา
เฉลี่ย  0.15  เมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 390  ตารางเมตร

-โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาพัฒนา  หมู
ที่ 10

จํานวน 288,000 บาท

-ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว 100 เมตร   หนา
เฉลี่ย  0.15  เมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 400 ตารางเมตร

-โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮองสิม  หมูที่ 3 จํานวน 288,000 บาท

-ขนาดกว้าง 4  เมตร ยาว 100 เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.15  เมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 400 ตารางเมตร

-โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮองสิมพัฒนา  หมูที่ 
  9

จํานวน 239,000 บาท

-ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  84  เมตร หนา
เฉลี่ย  0.15  เมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 336 ตารางเมตร
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 190,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการตางๆ ตามหนังสือ
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลว 20 มิถุนายน 2559

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-โครงการเกษตรอินทรียของดีหลุบเลา จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ ประกอบด้วย คา
ปาย คาจัดทําซุ้มนิทรรศการ คาวัสดุ/อุปกรณ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
 / -เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 88
 ลําดับที่ 12

-โครงการสงเสริมเกษตรแปรรูปสินค้า ผลิตภัณฑ 1 ตําบล 1 OTOP จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ ประกอบด้วย คา
ปายคาวัสดุ/อุปกรณ ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ถึง
แก้ไขเพิ่มเติม /-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
 หน้าที่ 86 ลําดับที่ 3

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อ ไม้กวาด เขง โองน้ํา สายยาง ฯลฯ
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อ อิฐหรือซีเมนต จอบ ขวาน ทอตางๆ ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อ กุญแจปากตาย แบตเตอรี่ สายพานใบพัด ตลับ
ลูกปืน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อ พันธุพืช ปุย วัสดุเพาะชํา ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก ฯลฯ

วัสดุสนาม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อ ม้าหินออน หญ้าสนาม หญ้าเทียม โครงลวดรูป
สัตว ฯลฯ

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวรที่ทําการ อบต.หลุบเลา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ/จัดกิจกรรม ประกอบ
ด้วยคาพันธุไม้ คาปุย ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องและจํา
เปน.ในการดําเนินโครงการ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 95
 ลําดับที่ 14 

-โครงการปลูกป่า/ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสําคัญตางๆ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 91
 ลําดับที่ 4 
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-โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจัดทํา/สนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
- เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลว. 26
 มกราคม 2558, หนังสือที่ มท 0810.6/ว 1470 ลว 24
 กรกฎาคม 2560 และ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลว 4
 เมษายน 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 90
 ลําดับที่ 2 
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