
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองเรือ

อําเภอวิหารแดง   จังหวัดสระบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,200,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 13,441,650 บาท
งบกลาง รวม 13,441,650 บาท

งบกลาง รวม 13,441,650 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 230,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบประกันสังคม ตาม พ.ร.บ. ประกัน
สังคม พ.ศ.2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้างให้กับพนักงานจ้าง
ของทุกสวนราชการ

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทน ตาม พ.ร.บ.เงินทด
แทน พ.ศ.2537 รวมถึงฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561  ใน
อัตราร้อยละ 0.2 ตอป ของคาจ้างโดยประมาณทั้ง
ป (ระหวาง 1 มกราคม -31 ธันวาคม 66) หรือสมทบเพิ่มเติมตาม
ยอดคาจ้างที่จายจริงประจําป 2565 ให้กับพนักงานจ้างของทุก
สวนราชการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้ แกผู้สูงอายุ (ตามนโยบายรัฐบาล) ในแบบ
อัตราขั้นบันได

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพความพิการ ให้แกคนพิการ
ของตําบลคลองเรือ หรือทุพพลภาพ ตามโครงการสนับสนุนเสริม
สร้างสวัสดิการสังคม ให้แกคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ตําบล
คลองเรือ
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือผู้ป่วยเอดส ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลคลองเรือ ตามโครงการสงเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน โดยจายเป็นคาสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส

เงินสํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อใช้จายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นสวนรวมได้ เชน การป้องกันและ
ปัญหา อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัย
แล้ง วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคระบาด

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 564,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่นตามระเบียบราชการ ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณราย
รับ จากงบประมาณรายได้ไมรวมเงินอุดหนุน ประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้เงินบริจาคและเงินอุดหนุน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 187,650 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่
ตําบลคลองเรือ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ  อัตราไมน้อยกวาร้อยละ 50  ที่ได้รับการจัดสรรจากกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กรณีรายได้ของ อปท.ไมรวมเงิน
อุดหนุน สูงกวา 20 ล้านบาท 

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือพิเศษในกรณีข้าราชการ/พนักงานสวน
ตําบล ถึงแกความตายระหวางรับราชการ

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือพิเศษในกรณีพนักงานจ้างสวน
ตําบล ถึงแกความตายระหวางรับราชการ
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เงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือพิเศษในกรณีลูกจ้างประจําสวน
ตําบล ถึงแกความตายระหวางรับราชการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,803,085 บาท

งบบุคลากร รวม 5,706,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,783,800 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 532,080 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ให้แก นายกองคการบริหาร
สวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง ให้แก นายกองคการ
บริหารสวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษให้แก  นายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล    

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แก เลขานุการนายก อบต.
คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,069,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ให้แก ประธานสภา  รอง
ประธานสภา  เลขานุการสภา  และสมาชิกสภา    
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,922,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,565,960 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 7
 อัตรา ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) 
ระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานท้อง
ถิ่น) ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา
(3) หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) 
ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา
(4) นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
(5) นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
(6) นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
(7) เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล ดังนี้
(1) คาตอบแทนรายเดือน ให้แก ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง  
อัตราเดือนละ 7,000  บาท 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงให้แกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) 
  ระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา
(3) หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) 
ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา 
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 275,760 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างลูกให้แกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
(1) พนักงานขับรถยนต (ลูกจ้างประจํา) จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 793,080 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
(1) ผู้ชวยนักทรัพยากรบุคคล (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน 1
 อัตรา
(2) ผู้ชวยนักประชาสัมพันธ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน 1
 อัตรา
(3) คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) จํานวน 3 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แกพนักงาน
จ้าง จํานวน  3 อัตรา ดังนี้
(1) คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) จํานวน 3 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 2,021,985 บาท
ค่าตอบแทน รวม 647,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 387,000 บาท

(1) คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท.   
                     จํานวน  100,000 บาท 
           เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล เชน เงินคาตอบแทนผู้
ปฏิบัติงานด้านการการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ เป็น
ต้น คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ตามคณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด คาใช้จายในการ
คัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง คาสมนาคุณกรรมการสอบคัด
เลือก และป่วยการ อปพร. คาตอบแทนคณะกรรมการการสอบข้อ
เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของ อปท. 
(2) คาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับ
พนักงานสวนตําบล,ลูกจ้างประจําและ  พนักงานจ้าง       
                
                        จํานวน 287,000  บาท
 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษให้กับพนักงานสวนตําบลลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา สําหรับ
พนักงานสวนตําบล,ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

คาเชาบ้าน จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แกพนักงานสวนตําบล ตามสิทธิและ
ระเบียบของทางราชการ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 34,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกบุตรของ
พนักงานสวนตําบลและผู้บริหาร อบต.
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ค่าใช้สอย รวม 634,985 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 9,985 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร เชน คาเผยแพรข้อมูลขาว
สาร เอกสาร วัสดุ สิ่งพิมพรายงานผลการดําเนินงาน แผน
พับ ป้ายประชาสัมพันธตางๆ  สปอรตโฆษณาประชาสัมพันธ การ
จัดทําเว็บไซต อัดขยายรูป คาสื่อหรือสิ่งพิมพตางๆ  ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย ฯลฯ  เป็นต้น  

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา,คาจ้าง
เหมาทําของ,คาบริการกําจัดปลวก,คาจ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล, จ้าง
เหมาแรงงานปฏิบัติงาน และคาจ้างเหมางานตางๆ ที่อยูในอํานาจ
หน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล เป็นต้น 

คาเชาทรัพยสิน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพยสิน เชนคาเชาเครื่องเอกสาร เป็นต้น
คาใช้จายตามโครงการเครือขายอินเตอรเน็ตตําบล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการเครือขายอินเตอรเน็ตภายใน
สํานักงาน,คาเชาเว็ปไซต คาขยายเครือขายอินเตอรเน็ตภายใน
ตําบลคลองเรือพร้อมอุปกรณ และการดูแลบํารุงรักษา/ซอมแซม
อินเตอรเน็ต ฯลฯ

คาใช้จายในการขนสงวัสดุ/พัสดุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการใช้บริการสงวัสดุ/พัสดุจากโรงพิมพ
อาสารักษาดินแดนหรือคาใช้จายในการขนสง
เอกสาร พัสดุ/วัสดุ/ครุภัณฑ อื่นๆ ฯลฯ ที่ อบต.ได้ใช้บริการใน
การจัดสงทางพัสดุ/ไปรษณีย

คาธรรมเนียมในการทํานิติกรรมและอื่นๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในการทํานิติกรรมและคาธรรมเนียม
ขออนุญาตตาง ๆ  เชน คาธรรมเนียมในการดําเนินคดี คา
ธรรมเนียมในการรังวัดหรือคาธรรมเนียมอื่น ๆ กรณีที่ อบต.ได้ใช้
บริการจากสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ของคณะผู้
บริหาร,สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล,ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง,ในการเดินทางไปอบรม/สัมมนา เป็นต้น

คาเบี้ยประกันรถสวนกลาง จํานวน 55,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาทําประกันภัยรถยนตภาคบังคับและภาคสมัครใจ
ของรถสวนกลางของ อบต. เพื่อลดภาระคาใช้จายในความรับผิด
ทางละเมิดกรณีเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติหน้าที่ที่ชอบด้วย

คาเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือและข้อบังคับตางๆ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ข้อบัญญัติและข้อบังคับตางๆเป็นต้น

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 35,000 บาท

คารับรอง                         จํานวน   10,000  บาท 
- เพื่อจายเป็นคารับรองขององคการบริหารสวนตําบลในโอกาส
ตางๆ เชน การต้อนรับสวนราชการที่มาตรวจงาน,ตรวจเยี่ยมการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงานติดตอประสาน
งาน ตรวจงาน ศึกษาดูงาน เป็นต้น 
คาใช้จายในการจัดงานพิธีการ   จํานวน  5,000  บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดงานในการจัดงานพิธีการตางๆ เชน  รัฐ
พิธี ศาสนพิธี และวันสําคัญของทางราชการ เชน วันปยะ
มหาราช,วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ  รวมถึงการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของรัฐบาล  หรือตามการสั่งการของทาง
ราชการ เป็นต้น 
คาเลี้ยงรับรอง   จํานวน    20,000  บาท
- เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรองและคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองสําหรับการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ  หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้ให้รวม
ถึงผู้เข้ารวมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้ารวม
ประชุม เป็นต้น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาชดใช้ คาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชดใช้คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนในกรณี
รถทางราชการเกิดอุบัติเหตุ หรือมีความผิดต้องชดใช้คาเสีย
หาย หรือคาสินไหมทดแทน เป็นต้น 

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 
ผู้นําชุมชน และผู้ปฏิบัติงานเพื่อประโยชนของท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน และผู้ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน
ของท้องถิ่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 รวมแก้ไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2562
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 รวมแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ลําดับที่ 2     หน้า  136)

วันที่พิมพ : 17/1/2566  10:31:45 หน้า : 9/108



คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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คาใช้จายในการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
ภาท้องถิ่น กรณีที่ครบวาระ หรือลาออก หรือมีคําสั่งให้พ้นจาก
การดํารงตําแหนง เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งใหม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบ
ประมาณเพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.2/ว1187 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว5013
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 4  หน้า 137
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โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย สุจริต ในการตอต้านการทุจริต จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการเสริมสร้างความซื่อ
สัตย สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดี ในการตอต้านการ
ทุจริต ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่และผู้
นําหมูบ้าน ฯลฯ มุงเน้นการปฏิบัติงานเพิ่มสมรรถนะ โดยยึดหลัก
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570  ลําดับที่ 5
 หน้า 137

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ) 
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน ครุภัณฑสํานักงาน ยาน
พาหนะ เครื่องจักรกล ครุภัณฑคอมพิวเตอร อาคารสถาน
ที่ ที่ดิน สิ่งกอสร้างหรือสิ่งของเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย ฯลฯ  เป็นต้น 
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ค่าวัสดุ รวม 235,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานประเภทตาง ๆ  ดังนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก ตรายาง พระบรมฉายา
ลักษณ นาฬิกาตั้งหรือแขวน ฯลฯ
 ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก 
ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แบบพิมพ สิ่งพิมพ สมุด ซองเอกสาร ธงชาติ สิ่ง
พิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทตาง ๆ ดังนี้ 
    ประเภทวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน  ฟวส เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดลัดสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอด
วิทยุทรานซิตเตอร และชิ้นสวนวิทยุ ฯลฯ
ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  ดอกลําโพง  แผง
วงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

วันที่พิมพ : 17/1/2566  10:31:45 หน้า : 13/108



วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทตาง ๆ ดังนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา  ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน         ปลอก
หมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูด
ตะกอนสระวายน้ํา อาหารเสริม (นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหาร
สําเร็จรูป ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้างตาง ประเภทตาง ๆ ดังนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน  ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู     นั่งร้าน ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือปูนซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียวสังเคราะห ฯลฯ
    ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน ทอน้ําและ
อุปกรณประปา ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทตาง ๆ ดังนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน  ไขควง  ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร   ล็อคคลัดซ กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อตและ
สกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ
    ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรรี่ จาน
จาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมอง
ข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทตาง ๆ
 ดังนี้
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าซ น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ 

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทตาง ๆ ดังนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน  เคียว สปริงเกลอร (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว  เครื่องดักแมลง ตะแรงรอนเบนโธส  อวน (สําเร็จ
รูป) กระชัง มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว อาหารสัตว พืชและสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการ
ขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากาก
ป้องกันแก๊ซพิษฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทตาง ๆ
 ดังนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและ
ระวิงใสฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกล้อง
ถายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียมเอกสารเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทตาง ๆ ดังนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash
 Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
    ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) Ethernet Card, 
Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอาน
และบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮา
รดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล
 (Optical) เป็นต้น เราเตอร (Router) ฯลฯ
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไมเข้าลักษณะวัสดุประเภท
ตาง ๆ ตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ดังนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวเปด-ปดแก๊ส ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบังคับสัตว ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 505,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในภารกิจและอยูในความดูแล
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล อาทิ อาคาร สํานักงาน
ตางๆ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กล้องวงจรปด หอกระจายขาวระบบ
เสียง ใช้สายและไร้สาย คาติดตั้งไฟฟ้า คาใช้จายอันเนื่องเกี่ยวกับ
ไฟฟ้าสําหรับปฏิบัติราชการ หรือคาไฟฟ้าค้างจาย และคาไฟฟ้า
สาธารณูปโภคสวนที่เกินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฯลฯ
 เป็นต้น 

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน  คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ
  และหมายความรวมถึงคาใช้เพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษา
สาย ฯลฯ  

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณีย
กร คาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงิน ในระบบการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (EFIS) ฯลฯ
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน   
คาโทรภาพ (โทรสาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุ
สื่อสาร  คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คา
เคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมาย
ความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอ
ป) ฯลฯ

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็ปไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง (ระบบ CLOUD,HOSTING) ฯลฯ เป็นต้น

งบลงทุน รวม 39,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาเก้าอี้ผู้บริหาร และประธานสภา อบต. จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร และประธานสภา อบต
. ราคาตัวละ 5,000 บาท จํานวน 2 ตัว ราคาตามท้องตลาด (นอก
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) คุณลักษณะและรายละเอียดที่ อบต
.กําหนด

คาเก้าอี้สํานักงานมีพนักพิงต่ํา จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานมีพนักพิงต่ํามีท้าวแขน  
มีโช๊คปรับขึ้น – ลง ได้ จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 2,500
 บาท ราคาตามท้องตลาด (นอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ) คุณลักษณะและรายละเอียดที่ อบต.กําหนด  

คาเครื่องดูดฝุ่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาดไมน้อย
กวา 3 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง (นอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ) คุณลักษณะและรายละเอียดที่ อบต.กําหนด
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)   

งบรายจ่ายอื่น รวม 35,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 35,000 บาท
รายจายอื่น

คาใช้จายตามคําพิพากษา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามคําพิพากษาขององคการบริหารสวน
ตําบลคลองเรือ 

รายจายเพื่อดําเนินการจัดทําวิจัยประเมินผลและประเมิน
ประสิทธิภาพความพึงพอใจในการบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลคลองเรือ

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายคาจ้างหนวยงานของทางราชการเพื่อดําเนินการจัดทํา
วิจัยประเมินผลและประเมินประสิทธิภาพความพึงพอใจในการ
บริการขององคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,010,400 บาท
งบบุคลากร รวม 2,131,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,131,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,558,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 6
 อัตรา ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ระดับ
ต้น จํานวน 1 อัตรา
(2) หัวหน้าฝ่ายการเงิน และบัญชี (นักบริหารงานการคลัง) ระดับ
ต้น  จํานวน 1 อัตรา
(3) นักวิชาการคลัง จํานวน 1 อัตรา
(4) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
(5) เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
(6) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 21,300 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน  2 อัตรา ดังนี้
(1) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
(2) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงให้แกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ) ระดับ
ต้น จํานวน 1 อัตรา 
(2) หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี (นักบริหารงานคลัง) ระดับ
ต้น จํานวน 1 อัตรา
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 
4 อัตรา ดังนี้
(1) พนักงานขับรถยนต (พนักงานจ้างทั่วไป)  จํานวน 1 อัตรา
(2) คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)  จํานวน 3 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงาน
จ้าง จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
(1) พนักงานขับรถยนต (พนักงานจ้างทั่วไป)  จํานวน 1 อัตรา
(2) คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)  จํานวน 3 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 799,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 328,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 190,000 บาท

(1) คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท
.                           จํานวน 80,000 บาท  
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบล เชน คาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เงินคาตอบ
แทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลา
ราชการ เป็นต้น 
 (2) คาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง   
                                           จํานวน 110,000 บาท      
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษให้กับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา สําหรับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
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คาเชาบ้าน จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แกพนักงานสวนตําบล ตามสิทธิและ
ระเบียบของทางราชการ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกบุตรของ
พนักงานสวนตําบล

ค่าใช้สอย รวม 233,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร เชน คาเผยแพรข้อมูลขาว
สาร เอกสาร วัสดุ สิ่งพิมพรายงานผลการดําเนินงาน แผน
พับ ป้ายประชาสัมพันธตางๆ  สปอรตโฆษณาประชาสัมพันธ การ
จัดทําเว็บไซต อัดขยายรูป คาสื่อหรือสิ่งพิมพตางๆ  ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย ฯลฯ  เป็นต้น  

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา,คาจ้าง
เหมาทําของ,คาบริการกําจัดปลวก,คาจ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล, จ้าง
เหมาแรงงานปฏิบัติงาน และคาจ้างเหมางานตางๆ ที่อยูในอํานาจ
หน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล เป็นต้น 

คาเชาทรัพยสิน จํานวน 31,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพยสิน เชนคาเชาเครื่องเอกสาร ฯลฯ เป็น
ต้น

คาใช้จายในการขนสงวัสดุ/พัสดุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการใช้บริการสงวัสดุ/พัสดุจากโรงพิมพ
อาสารักษาดินแดนหรือคาใช้จายในการขนสง
เอกสาร พัสดุ/วัสดุ/ครุภัณฑ อื่นๆ ฯลฯ ที่ อบต.ได้ใช้บริการใน
การจัดสงทางพัสดุ/ไปรษณีย

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ของคณะผู้
บริหาร,สมาชิกพนักงานสวนตําบล,ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้าง,ในการเดินทางไปอบรม/สัมมนา เป็นต้น
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คาเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือและข้อบังคับตางๆ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ข้อบัญญัติและข้อบังคับตางๆเป็นต้น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้แกผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เชน การจัดเก็บรายได้ การจัดทําแผนที่
ภาษี การเงินการคลัง การพัสดุ และการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (e-lass) เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 รวมแก้ไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
3) พระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2562
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และเข้ารับฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 รวมแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 9  หน้า  139
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คาใช้จายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อการจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินและการจัดทําฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เชน การจัดทําฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่
กฎหมายกําหนดและการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 10  หน้า  140)

คาใช้จายที่ให้ถือวาเป็นรายจาย เมื่อได้รับแจ้งให้ชําระหนี้ โดยไมถือ
เป็นคาใช้จายค้างเบิกข้ามป

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายที่ให้ถือวาเป็นรายจายเมื่อได้รับแจ้งให้ชําระ
หนี้ เชน เงินสมทบกองทุนทดแทน คาเชาบ้าน คาน้ําประปา คา
ไฟฟ้า เป็นต้น โดยไมถือเป็นคาใช้จายค้างเบิกข้ามป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.0/ว1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

   (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ) 
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน ครุภัณฑสํานักงาน ยาน
พาหนะ เครื่องจักรกล ครุภัณฑคอมพิวเตอร อาคารสถาน
ที่ ที่ดิน สิ่งกอสร้างหรือสิ่งของเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย ฯลฯ  เป็นต้น 
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ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานประเภทตาง ๆ  ดังนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษชนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก ตรายาง พระบรมฉายา
ลักษณ นาฬิกาตั้งหรือแขวน ฯลฯ
 ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ 
หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แบบพิมพ สิ่งพิมพ สมุด ซองเอกสาร ธงชาติ สิ่ง
พิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทตาง ๆ ดังนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน  ไขควง  ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร   ล็อคคลัดซ กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อตและ
สกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ
    ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรรี่ จาน
จาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมอง
ข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทตาง ๆ
 ดังนี้
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าส น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทตาง ๆ ดังนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash
 Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
    ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) Ethernet Card, 
Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอาน
และบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮา
รดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล
 (Optical) เป็นต้น เราเตอร (Router) ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 68,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณีย
กร คาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงิน ในระบบการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (EFIS) ฯลฯ
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คา
โทรภาพ (โทรสาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุ
สื่อสาร  คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คา
เคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมาย
ความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอ
ป) ฯลฯ

งบลงทุน รวม 79,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 79,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาเก้าอี้สํานักงานมีพนักพิงต่ํา จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานมีพนักพิงต่ํามีท้าวแขน มี
โช๊ค ปรับขึ้น - ลง จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท ราคา
ตามท้องตลาด (นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) คุณลักษณะ
และรายละเอียดที่ อบต.กําหนด

คาเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จํานวน 41,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 30,000 บีทียู พร้อมติด
ตั้ง จํานวน 1 เครื่อง ราคา 41,500 บาท (ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ รายละเอียดและคุณลักษณะของสํานักงบ
ประมาณ)

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 5,700 บาท (ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ รายละเอียดและคุณลักษณะของ
สํานักงบประมาณ)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท (ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 2,500 บาท (ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 113,540 บาท
งบบุคลากร รวม 97,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 97,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 97,320 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา ดังนี้
(1) นักตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 16,220 บาท
ค่าตอบแทน รวม 16,220 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 16,220 บาท

 (1) คาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง            
                                                  จํานวน 16,220      
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษให้กับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,087,340 บาท

งบบุคลากร รวม 578,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 578,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 336,720 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 2
 อัตรา ดังนี้
(1) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,320 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน  2 อัตรา ดังนี้
(1) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 2 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
(1) คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงาน
จ้าง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
(1) คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)  จํานวน 2 อัตรา 
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งบดําเนินงาน รวม 500,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 56,000 บาท

(1) คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท
.          
                                           จํานวน 10,000 บาท 
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบล เชน เงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นต้น 
(2) คาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง           
                                         จํานวน 46,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษให้กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา สําหรับ
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกบุตรของ
พนักงานสวนตําบลและผู้บริหาร อบต.

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา,คาจ้าง
เหมาทําของ,คาบริการกําจัดปลวก,คาจ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล, จ้าง
เหมาแรงงานปฏิบัติงาน และคาจ้างเหมางานตางๆ ที่อยูในอํานาจ
หน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล เป็นต้น 
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ของคณะผู้
บริหาร,สมาชิกพนักงาน สวนตําบล,ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้าง,ในการเดินทางไปอบรม/สัมมนา เป็นต้น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ) 
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน ครุภัณฑสํานักงาน ยาน
พาหนะ เครื่องจักรกล ครุภัณฑคอมพิวเตอร อาคารสถาน
ที่ ที่ดิน สิ่งกอสร้างหรือสิ่งของเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย ฯลฯ  เป็นต้น 
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ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทตาง ๆ ดังนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน  ไขควง  ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร   ล็อคคลัดซ กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อตและ
สกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสงน้ํากลั่น ฯลฯ
    ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรรี่ จาน
จาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมอง
ข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทตาง ๆ
 ดังนี้
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าส น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ 

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไมเข้าลักษณะวัสดุ        
    ประเภทตาง ๆ ตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ดังนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า     สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวเปด-ปดแก๊ส ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 8,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,500 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องเลื่อยโซยนต จํานวน 8,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต จํานวน 1 เครื่อง ขนาด
ไมเกิน 12 นิ้ว (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) คุณลักษณะและราย
ละเอียดที่ อบต.กําหนด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2565
 ลําดับที่ 1 หน้าที่ 10

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 205,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 205,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ของอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จิตอาสาภัยภิบัติหรือ
บุคคลคณะบุคคลที่ปฏิบัติงานชวยเหลือป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในการเดินทางไปอบรม/สัมมนา เป็นต้น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายการฝึกอบรมจัดตั้งหรือโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนรวมทั้งซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อป.พร.)  หรือการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ
ตาง ๆ ของศูนยป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.คลองเรือ ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ เป็นต้น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ลําดับที่  2  หน้า  110
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คาใช้จายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาใช้จายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลประจําป ตามนโยบายของราชการ เชน วันปใหม วัน
สงกรานต ตั้งจุดตรวจในชวงเทศกาลตางๆ และคาใช้จาย
อื่นๆ  ฯลฯ เป็นต้น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550   
4) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271
 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
.0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ลําดับที่ 4   หน้า 111
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององคการบริหาร
สวนตําบลคลองเรือ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลคลองเรือ (หลักสูตรทบทวน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0029/ว 7367 ลง
วันที่ 4 ธันวาคม 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ลําดับที่  3  หน้า  110
 

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทตาง ๆ ดังนี้ 
    ประเภทวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ โคมไฟ  โทรโขง ไม้ชัก
ฟวส ไมลลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน  ฟวส เทปพันสายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิ
ยุทรานซิตเตอร และชิ้นสวนวิทยุ ฯลฯ
    ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  ดอกลํา
โพง ฉอรนลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทตาง ๆ ดังนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติ
งาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายตางๆ ถุงเท้า/ถุง
มือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อนเสียง เสื้อชูชีพ ชุด
ดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไมรวมถังออกซิเจน) ชุดประดา
น้ํา (ไมรวมถังออกซิเจน) เครื่องแตงกายสําหรับกวาดถนน /ล้าง
ทอ ใสสารเคมี เครื่องแตงกายของผู้ปฏิบัติงานในโรง
พยาบาล/ศูนยบริการสาธารณสุข ฯลฯ 
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจํา อป
พร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงในการป้องกันและระงับ
เหตุอัคคีภัย ประเภทตาง ๆ 
ดังนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน วาลน้ําดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับ
เพลิง) ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณดับไฟป่า (เชน สาย
ฉีด,ถัง,ไม้ตบไฟ) ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ

วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุจราจรประเภทตางๆ ดังนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน  แทนแบริเออร (แบบ
พลาสติกและแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผนป้าย
จราจร กระจกโค้งมน ไฟแวบ กระบอกไฟ ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางชะลอความเร็วรถ หรือยาน
พาหนะ สติ๊กเกอรรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไมเข้าลักษณะวัสดุประเภท
ตาง ๆ ตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ดังนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน มิเตอรน้ํา - ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรง
กันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวเปด-ปดแก๊ส ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบังคับสัตว

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,637,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,653,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,653,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,141,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 4
 อัตรา ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหาร
งานการศึกษา) ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา
(2) ครูชํานาญการ (คศ.2) จํานวน 1 อัตรา
(3) ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ชวย หรือ คศ.1) จํานวน 1 อัตรา
(4) นักวิชาการศึกษา  จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงให้กับพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา) ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินวิทยฐานะ ตําแหนงครูชํานาญการ จํานวน 1
 อัตรา ดังนี้
(1) ครูชํานาญการ (คศ.2) จํานวน 1 อัตรา
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 403,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
(1) ผู้ชวยนักจัดการงานทั่วไป(พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน 1
 อัตรา
(2) ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป) จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แกพนักงาน
จ้าง จํานวน  2 อัตรา ดังนี้
(1) ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป) จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,962,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 105,000 บาท

(1) คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท.    
                        
                                           จํานวน 10,000 บาท 
 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล เชน เงินคาตอบแทนผู้
ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ เป็นต้น 
(2) คาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 
                                        จํานวน 95,000 บาท
 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษให้กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา สําหรับ
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แกพนักงานสวนตําบล ตามสิทธิและ
ระเบียบของทางราชการ 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิควรจะได้รับ

ค่าใช้สอย รวม 206,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร เชน คาเผยแพรข้อมูลขาว
สาร เอกสาร วัสดุ สิ่งพิมพรายงานผลการดําเนินงาน แผน
พับ ป้ายประชาสัมพันธตางๆ  สปอรตโฆษณาประชาสัมพันธ การ
จัดทําเว็บไซต อัดขยายรูป คาสื่อหรือสิ่งพิมพตางๆ  ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย ฯลฯ  เป็นต้น  

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา,คาจ้าง
เหมาทําของ,คาบริการกําจัดปลวก,คาจ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล, จ้าง
เหมาแรงงานปฏิบัติงาน และคาจ้างเหมางานตางๆ ที่อยูในอํานาจ
หน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล เป็นต้น 

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้างในกองการศึกษาฯ

คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและข้อบังคับตางๆ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ข้อบัญญัติและข้อบังคับตางๆเป็นต้น
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 85,000 บาท

คาเลี้ยงรับรอง   จํานวน    10,000  บาท
- เพื่อจายเป็นคารับรองขององคการบริหารสวนตําบลในโอกาส
ตางๆ เชน การต้อนรับสวนราชการที่มาตรวจงาน,ตรวจเยี่ยมการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงานติดตอประสาน
งาน ตรวจงาน ศึกษางาน เป็นต้น
คาใช้จายในการจัดงานพิธีการ  จํานวน  35,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดงานในการจัดงานพิธีการตางๆ เชน รัฐ
พิธี ศาสนาพิธี และวันสําคัญของทางราชการ เชน วันปยะ
มหาราช, วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ รวมถึงการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
รัฐบาล หรือตามการสั่งการของทางราชการเป็นต้น
คาใช้จายในทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีไทยตางๆ    
    จํานวน  40,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในพิธีทางศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี
ไทยตางๆ เชนวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา      วันสงกรานต วันเข้า
พรรษา การบวชสามเณรภาคฤดูร้อน วันลอยกระธง และประเพณี
ของไทย ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ)
 - เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน ครุภัณฑสํานักงาน ยานพาหนะ เครื่องจักร
กล ครุภัณฑคอมพิวเตอร อาคารสถานที่ ที่ดิน สิ่งกอสร้างหรือสิ่ง
ของเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ระบบกระจายเสียงไร้สาย ฯลฯ
 เป็นต้น  
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ค่าวัสดุ รวม 1,560,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานประเภทตาง ๆ  ดังนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก ตรายาง พระบรมฉายา
ลักษณ นาฬิกาตั้งหรือแขวน ฯลฯ
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ 
หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แบบพิมพ สิ่งพิมพ สมุด ซองเอกสาร ธงชาติ สิ่ง
พิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,380,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทตาง ๆ ดังนี้
ประเภทวัสดุคงทน เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด  เป็น
ต้น  ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
หม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวาย
น้ํา อาหารเสริม (นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ
คาอาหารเสริม (นม)      
- เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 1 ศูนย และเด็กนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน (สังกัด สพฐ
) ดังนี้ 
1. คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คนๆ ละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน
2.คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเขาแก้วมุขดาราม คนๆ ละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน
3.คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสมานมิตรมงคล คนๆ ละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน
4.คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร คนๆ ละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน
1) ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1059 ลว 28 พ.ค.64 เรื่องรูป
แบบและจําแนกประเภทรายรับ- รายจาย งบประมารประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4657 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) ตามหนังสือที่ มท 0816.2/ว 5061 ลว 7 ก.ค.65 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ลําดับที่ 9 หน้า 116
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทตาง ๆ
 ดังนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและ
ระวิงใสฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกล้อง
ถายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลมสไลด           แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้
จากการล้าง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียมเอกสารเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทตาง ๆ ดังนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash
 Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
    ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) Ethernet Card, 
Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอาน
และบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮา
รดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล
 (Optical) เป็นต้น เราเตอร (Router) ฯลฯ
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วัสดุการศึกษา จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการศึกษาในการเป็นสื่อการเรียนการ
สอน ดังนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน หุนเพื่อการศึกษา แบบจําลอง
ภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก กระดานลื่น
พลาสติก (สไลเดอรพลาสติก) เบาะยืดหยุน กระดาน
ไวทบอรด ขาตั้ง (กระดานดํา) แปรงลบกระดานดํา ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ชอลค ปากกาไวทบอรด ฯลฯ
    ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (OPtical) เป็นต้น เรา
เตอร (Router) ฯลฯ 

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ประเภทตางๆ ดังนี้     
    ประเภทวัสดุคงทน เชน แบบจําลองภูมิประเทศ สื่อการเรียน
การสอนทําด้วยพลาสติก เบาะยืดหยุน เบาะมวยปล้ํา เบาะยู
โร ฯลฯ เป็นต้น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 16,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คา
โทรภาพ (โทรสาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุ
สื่อสาร  คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คา
เคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมาย
ความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอ
ป) ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 2,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาเก้าอี้ทํางานมีพนักพิงต่ํา จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานมีพนักพิงต่ํามีท้าวแขน มี
โช๊คปรับขึ้น - ลง ได้ จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท ราคา
ตามท้องตลาด (นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) คุณลักษณะ
และรายละเอียดที่ อบต.กําหนด

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญของชาติ  ศาสนาและ
สถาบันพระมหากษัตริย

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอวิหารแดงตาม
โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญของชาติ ศาสนา และสถาบันพระ
มหากษัตริย โดยอําเภอวิหารแดงรวมกับองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว5750 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 11 หน้า 118

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,239,575 บาท
งบดําเนินงาน รวม 568,375 บาท

ค่าใช้สอย รวม 568,375 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จาย โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถานศึกษา จํานวน 568,375 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถาน
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ศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( อบต. คลองเรือ)  ประจําปงบ
ประมาณ 2566 ตามรายการ ดังนี้
-  คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน .จํานวน  334,425 บาท 
- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนัก
เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กครบทุกคน ประจําปงบประมาณ 2566 
ในอัตรามื้อละ 21 บาท/คน จํานวน 245 วัน
- คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ 
(1) คาจัดการเรียนการสอน  (รายหัว) อัตราคนละ 1,700
 บาท/ป   จํานวน  110,500  บาท
(2) คาหนังสือเรียน อัตราคนละ  200 บาท/ป จํานวน   13,000
  บาท
(3) คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200
 บาท/ป  จํานวน   13,000 บาท
(4) คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300
 บาท/ป จํานวน   19,500 บาท
(5) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ  430
 บาท/ป จํานวน   27,950 บาท
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือที่ มท 0816.2/ว 5061 ลว.18 ก.ค. 2565 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2566
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัด องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. ๒๕๖๒
4) หนังสือที่ มท.0808.2/ว.4657 ลว. 30 มิ.ย. 2565 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2566 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 10 หน้า 117)
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,671,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,671,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในเขตบริการของ 
อบต.คลองเรือ

จํานวน 2,671,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน จํานวน 3
 โรงเรียน จํานวน 200 วัน รายหัวละ 21 บาท ดังนี้
1. โรงเรียนเขาแก้วมุขดาราม จํานวน 200 วัน
2. โรงเรียนสมานมิตรมงคล จํานวน 200 วัน
3. โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร จํานวน 200 วัน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือที่ มท 0816.2/ว 5061 ลว.18 ก.ค. 2565 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2566
2) หนังสือที่ มท.0808.2/ว.4657 ลว. 30 มิ.ย. 2565 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2566 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 12 หน้า 119)

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 360,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติในเขตพื้นที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลคลองเรือ

จํานวน 20,000 บาท
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 - เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2566
  ให้กับเด็กในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลคลองเรือ   
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 รวมแก้ไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือที่ มท.0808.2/ว. 1095 ลว.28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 7 หน้า 115
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คาใช้จายโครงการปฏิบัติธรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตําบลคลอง
เรือ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการปฏิบัติธรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตําบลคลองเรือ เป็นการปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรมให้
กับประชาชนตําบลคลองเรือ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 รวมแก้ไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือที่ มท.0808.2/ว. 1095 ลว.28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ลําดับที่ 6 หน้า 114
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คาใช้จายโครงการเยาวชน ประชาชน สัมพันธต้านยาเสพติดของ
องคการบริหารสวนตําบลคลองเรือ

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเป็นคาใช้จายตามโครงการฯ ในการ
จัดการแขงขันกีฬาในตําบลคลองเรือ ทั้ง 10 หมูบ้าน เป็นการ
สร้างความรวมมือระหวางผู้นําชุมชน เยาวชนทั่วไป เข้ามามีสวน
รวมในการแขงขันกีฬา และยังกอให้เกิดความสามัคคี ปอง
ดอง และการป้องกันยาเสพติดในตําบลคลองเรือ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 รวมแก้ไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือที่ มท.0808.2/ว. 1095 ลว.28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21
 กุมภาพันธ 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ลําดับที่ 13 หน้า 119
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คาใช้จายศูนยการเรียนรู้ตําบลคลองเรือ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดหาวัสดุ – อุปกรณ สําหรับศูนย
การเรียนรู้ชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลคลองเรือ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 รวมแก้ไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือที่ มท.0808.2/ว. 1095 ลว.28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ลําดับที่ 2 หน้า 112
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คาใช้จายศูนยกีฬาเยาวชน ตําบลคลองเรือ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการของศูนยกีฬาเยาวชน ตําบล
คลองเรือ เพื่อพัฒนาให้ประชาชนหันมาออกกําลังกายหางไกลยา
เสพติด เป็นการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 รวมแก้ไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 3) หนังสือที่ มท.0808.2/ว. 1095 ลว.28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ลําดับที่ 3 หน้า 113

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,179,930 บาท

งบบุคลากร รวม 984,930 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 984,930 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 597,480 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล จํานวน 3
 อัตรา ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณ
สุข) ระดับต้น              จํานวน 1 อัตรา
(2) นักวิชาการสาธารณสุข         จํานวน  1 อัตรา
(3) เจ้าพนักงานสาธารณสุข        จํานวน 1 อัตรา        
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 10,650 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา
(1) เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงให้กับพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณ
สุขฯ) ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 298,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
(1) ผู้ชวยนักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
(2) คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มสําหรับ
พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยตอ
สุขภาพ ให้แกพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
 (1) คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา 
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งบดําเนินงาน รวม 1,195,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 362,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 237,000 บาท

(1) คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท
.                                  จํานวน 180,000 บาท 
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบล เชน เงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ คาตอบแทนอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นต้น  
(2) คาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง                             
                                        จํานวน 57,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษให้กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา สําหรับ
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แกพนักงานสวนตําบล ตามสิทธิและ
ระเบียบของทางราชการ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิควรจะได้รับ

ค่าใช้สอย รวม 152,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร เชน คาเผยแพรข้อมูลขาว
สาร เอกสาร วัสดุ สิ่งพิมพรายงานผลการดําเนินงาน แผน
พับ ป้ายประชาสัมพันธตาง ๆ  สปอรตโฆษณาประชาสัมพันธ คา
สื่อหรือสิ่งพิมพตางๆฯลฯ  เป็นต้น
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คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา,คาจ้าง
เหมาทําของ,คาบริการกําจัดปลวก,คาจ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล, จ้าง
เหมาแรงงานปฏิบัติงาน และคาจ้างเหมางานตางๆ ที่อยูในอํานาจ
หน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล เป็นต้น

คาใช้จายในการขนสงวัสดุ / พัสดุ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการใช้บริการสงวัสดุ/พัสดุจากโรงพิมพ
อาสารักษาดินแดนหรือคาใช้จายในการขนสง
เอกสาร พัสดุ/วัสดุ/ครุภัณฑ อื่นๆ ฯลฯ ที่ อบต.ได้ใช้บริการใน
การจัดสงทางพัสดุ/ไปรษณีย

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ของคณะผู้
บริหาร,สมาชิกพนักงานสวนตําบล,ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้าง,ในการเดินทางไปอบรม/สัมมนา เป็นต้น

คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบังคับตาง ๆ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ข้อบัญญัติและข้อบังคับตางๆเป็นต้น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ) 
 - เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน ครุภัณฑสํานักงาน ยาน
พาหนะ เครื่องจักรกล ครุภัณฑคอมพิวเตอร อาคารสถาน
ที่ ที่ดิน สิ่งกอสร้างหรือสิ่งของเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย ฯลฯ เป็นต้น 
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ค่าวัสดุ รวม 680,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานประเภทตาง ๆ  ดังนี้
ประเภทวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก ตรายาง พระบรมฉายา
ลักษณ นาฬิกาตั้งหรือแขวน ฯลฯ
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก 
ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แบบพิมพ สิ่งพิมพ สมุด ซองเอกสาร ธงชาติ สิ่ง
พิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทตาง ๆ ดังนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา  ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน         ปลอก
หมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูด
ตะกอนสระวายน้ํา อาหารเสริม (นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหาร
สําเร็จรูป ฯลฯ

วันที่พิมพ : 17/1/2566  10:31:45 หน้า : 61/108



วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทตาง ๆ ดังนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน  ไขควง  ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร   ล็อคคลัดซ กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อตและ
สกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง       น้ํากลั่น ฯลฯ
    ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรรี่ จาน
จาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมอง
ข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 420,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภท
ตางๆ ดังนี้
- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภท
ตาง ๆ ดังนี้
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าส น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
1) รถจักรยานยนต หมายเลขทะเบียน ขกว 533 สระบุรี
2) รถยนตกู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน นข 4119 สระบุรี
3) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86 - 6360 สระบุรี 
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ดังนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวย
แก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคน
ไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่อง
มือวิทยาศาสตร เครื่องวัดอุณหภูมิ          (ปรอทวัดไข้) ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน สําลี และผ้าพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟมลเอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายา
ตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุง
มือ กระดาษกรอง จุกตางๆ สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศสตร
หรือการแพทย หลอดเอกซเรย ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอก ควัน
กําจัดยุง คลอรีน หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้ง
เดียวทิ้ง) ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทตาง ๆ
 ดังนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและ
ระวิงใสฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกล้อง
ถายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลมสไลด           แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้
จากการล้าง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียมเอกสารเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทตาง ๆ ดังนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติ
งาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายตางๆ ถุงเท้า/ถุง
มือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อนเสียง เสื้อชูชีพ ชุด
ดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไมรวมถังออกซิเจน) ชุดประดา
น้ํา (ไมรวมถังออกซิเจน) เครื่องแตงกายสําหรับกวาดถนน /ล้าง
ทอ ใสสารเคมี เครื่องแตงกายของผู้ปฏิบัติงานในโรง
พยาบาล/ศูนยบริการสาธารณสุข ฯลฯ 
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจํา อป
พร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทตาง ๆ ดังนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash
 Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
    ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) Ethernet Card, 
Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอาน
และบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮา
รดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล
 (Optical) เป็นต้น เราเตอร (Router) ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณีย คา
เชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงิน ในระบบการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (EFIS) ฯลฯ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 605,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 405,400 บาท

ค่าใช้สอย รวม 405,400 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวฯ จํานวน 20,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายดําเนินการตามโครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว  ตามปณิธาน ศาตราจารย พล
เอกหญิงพลอากาศสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 รวมแก้ไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562   และ
หนังสือกรมสงเสริมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0819.3/ ว1393 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
4) หนังสือ ที่ มท.0808.2/ว 4657 ลว 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2566
 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่  7  หน้า  124
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คาใช้จายในการบริหารจัดการที่ทิ้งขยะ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการที่ทิ้งขยะ สําหรับรองรับ
ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น กรณีทิ้งขยะในสถานเอกชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนท้องถิ่นดวนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว693 ลง
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2562   แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 –
 2570  ลําดับที่ 1 หน้า 147

คาใช้จายในโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการป้องกันควบคุมไข้เลือด
ออก ในตําบลคลองเรือ จัดซื้อทรายอะเบทและน้ํายาเคมี พร้อม
น้ํามันเชื้อเพลิงรวมถึงจัดกิจกรรมการรณรงค ,การอบรม,ให้มี
ความรู้แกเยาวชน,การเผยแพรประชาสัมพันธตามสื่อตางๆ,การ
พนหมอกควันกําจัดตัวแกเต็มวัย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 1 หน้า 121
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โครงการคลองเรือรักษโลก รักษสิ่งแวดล้อม จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการดําเนินการ
โครงการ คลองเรือรักษโลก รักษสิ่งแวดล้อม โดยอบรมให้ความรู้
ในการควบคุม และกําจัดขยะสิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย เพื่อควบคุม
และกําจัดภาวะมลพิษ ด้วยหลัก 3R พร้อมทั้งดูแลสงเสริมด้านสิ่ง
แวดล้อม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 2 หน้า 148

โครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสาร
อาหารไอโอดีน การอบรมให้ความรู้แกประชาชน การเผยแพร
ประชาสัมพันธตางๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 2 หน้า 122)
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โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตําบลคลองเรือ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยหมูบ้าน
ตําบลคลองเรือ ในระดับประเทศ/ระดับตําบลและระดับท้อง
ถิ่น เพื่อขจัดปัญหาขยะในพื้นที่และสนองนโยบายการบริหาร
จัดการขยะต้นทาง-ปลายทาง เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความสงบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0820.3/ว 1499 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2563 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 3 หน้า 148

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สถานการณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จัดกิจกรรมการ
รณรงค, การอบรมให้ความรู้แก เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
ตําบล การเผยแพรประชาสัมพันธ  สื่อตางๆ ฯลฯ 
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาเข้ารวมการแขงขันขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0804.5
/ว0924 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0533
 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 3 หน้า 122

วันที่พิมพ : 17/1/2566  10:31:45 หน้า : 68/108



โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ
เชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จัดกิจกรรมรณรงค การอบรม ให้แก
เด็ก เยาวชน และประชาชนในตําบล และการเผยแพรประชา
สัมพันธตามสื่อตางๆ ฯลฯ
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาเข้ารวมการแขงขันขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0804.5
/ว0924 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 4 หน้า 123
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โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า จํานวน 150,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายดําเนินการตามโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามปณิธาน ศาตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี กรมพระศรี  สวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี หมูที่ 1-10  ในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า  รวมถึงการจัดทํากิจกรรมทําหมันสุนัข และ
แมว การอบรมให้ความรู้แกอาสาสมัครปศุสัตวตางๆ เกี่ยวกับการ
ป้องกันตนเองไมให้สุนัขกัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 รวมแก้ไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
4) หนังสือที่ มท.0808.2/ว.4657 ลว. 30 มิ.ย. 2565 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2566 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 256 – 2570  ลําดับที่ 9 หน้า 125
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข หมูที่ 1-10

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน/ชุมชน จํานวน 10  หมู
บ้าน ๆ ละ  20,000  บาท จายเป็นคาใช้จายการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู 1-10 เขต อบต
.คลองเรือ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว1393 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
3) หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 8 หน้า 125

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,753,100 บาท

งบบุคลากร รวม 1,382,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,382,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 940,440 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล จํานวน 3
 อัตรา ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม) ระดับต้น       จํานวน 1 อัตรา
(2) นักพัฒนาชุมชน               จํานวน 1 อัตรา
(3) เจ้าพนักงานธุรการ            จํานวน 1 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 660 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
(1) เจ้าพนักงานธุรการ     จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนง ให้แกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ดังนี้ 
(1) ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม) ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 387,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
(1) ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)          
                                               จํานวน 1 อัตรา
(2) คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)   จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงาน
จ้าง  จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
(1) คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)  จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 343,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 155,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

(1) คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท.    
            จํานวน 10,000 บาท 
 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบล เชน เงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ เป็นต้น  
         
   (2) คาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 
                                        จํานวน 110,000 บาท
 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษให้กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา สําหรับ
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกบุตรของ
พนักงานสวนตําบล 

ค่าใช้สอย รวม 112,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร เชน คาเผยแพรข้อมูลขาว
สาร เอกสาร วัสดุ สิ่งพิมพรายงานผลการดําเนินงาน แผน
พับ ป้ายประชาสัมพันธตางๆ  สปอรตโฆษณาประชาสัมพันธ การ
จัดทําเว็บไซต อัดขยายรูป คาสื่อหรือสิ่งพิมพตางๆ  ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย ฯลฯ  เป็นต้น  
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คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา,คาจ้าง
เหมาทําของ,คาบริการกําจัดปลวก,คาจ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล, จ้าง
เหมาแรงงานปฏิบัติงาน และคาจ้างเหมางานตางๆ ที่อยูในอํานาจ
หน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล เป็นต้น 

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ของคณะผู้
บริหาร,สมาชิกพนักงานสวนตําบล,ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้าง,ในการเดินทางไปอบรม/สัมมนา เป็นต้น

คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและข้อบัญญัติตาง ๆ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ข้อบัญญัติและข้อบังคับตางๆเป็นต้น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ)
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน ครุภัณฑสํานักงาน ยาน
พาหนะ เครื่องจักรกล ครุภัณฑคอมพิวเตอร อาคารสถาน
ที่ ที่ดิน สิ่งกอสร้างหรือสิ่งของเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย ฯลฯ เป็นต้น 

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานประเภทตาง ๆ  ดังนี้
 ประเภทวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก ตรายาง พระบรมฉายา
ลักษณ นาฬิกาตั้งหรือแขวน ฯลฯ
 ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ 
หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แบบพิมพ สิ่งพิมพ สมุด ซองเอกสาร ธงชาติ สิ่ง
พิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทตาง ๆ ดังนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash
 Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
    ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) Ethernet Card, 
Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอาน
และบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮา
รดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล
 (Optical) เป็นต้น เราเตอร (Router) ฯลฯ

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

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณีย
กร คาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงิน ในระบบการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (EFIS) ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 28,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงานมีพนักพิงต่ํา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานมีพนักพิง มีเท้าแขน มีโช๊ค
ปรับขึ้น -ลงได้ จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท ราคาตาม
ท้องตลาด (นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) คุณลักษณะและ
รายละเอียดที่ อบต.กําหนด 

ตู้เก็บเอกสารสําหรับใสแฟ้ม จํานวน 5,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารสําหรับใสแฟ้ม
ได้ 20 ชอง จํานวน 1 หลัง ราคาตัวละ 5,500 บาท (นอกบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ) คุณลักษณะและรายละเอียดที่ อบต
.กําหนด

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED สี ราคา 15,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 2,500  บาท (ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม)   
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการคายครอบครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการคายครอบครัว สงเสริมให้สมาชิก
ในครอบครัวได้มีกิจกรรมรวมกัน เสริมสร้างความรักความสามัคคี
และความสัมพันธที่ดี ตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันครอบ
ครัว มีความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของทุกคนในครอบครัว
และปลูกฝังวิถีการดําเนินชีวิตที่ดีให้แกสมาชิกในครอบครัวเป็นต้น
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 รวมแก้ไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542              
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
4) หนังสือที่ มท.0808.2/ว.4657 ลว. 30 มิ.ย. 2565 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2566 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ลําดับที่ 3 หน้า 127
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คาใช้จายโครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพกลุมสตรี จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพกลุม
สตรีในด้านตางๆ โดยให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น การละเมิดสิทธิ
สตรี เด็ก เยาวชน และครอบครัว การสงเสริมการสร้างศักยภาพ
กลุมและแกนนําสตรีให้มีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการเป็น
ต้นแบบในการพัฒนาตนเองและขยายผลแกสตรีกลุมอื่นได้ และ
สร้างความรู้ความเข้าใจในปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถนํา
ไปใช้ในชีวิตประจําวัน
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 รวมแก้ไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542              
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
4) หนังสือที่ มท.0808.2/ว.4657 ลว. 30 มิ.ย. 2565 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2566 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ลําดับที่ 5 หน้าที่ 128
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โครงการอบรมและฝึกอาชีพให้แก ผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชน
ทั่วไป ในตําบลคลองเรือ

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมและฝึกอาชีพให้แก ผู้สูง
อายุ คนพิการ และประชาชนทั่วไป ในตําบลคลองเรือ ให้ผู้เข้ารับ
การอบรมสามารถนําความรู้ไปถายทอดให้ผู้อื่นได้  สามารถนํา
ความรู้ที่ได้รับการอบรมไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัวและใช้เวลาวางให้เป็นประโยชนทั้งตอตนเองและครอบ
ครัว
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 รวมแก้ไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542              
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
4) หนังสือที่ มท.0808.2/ว.4657 ลว. 30 มิ.ย. 2565 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2566 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ลําดับที่ 1 หน้า 134

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,699,920 บาท

งบบุคลากร รวม 1,624,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,624,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 793,920 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนให้แก พนักงานสวนตําบล จํานวน 4
 อัตรา ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง) ระดับต้น จํานวน 1
 อัตรา
(2) นายชางโยธา                         จํานวน 2 อัตรา
(3) เจ้าพนักงานธุรการ                  จํานวน 1 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 21,300 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้แก พนักงานสวนตําบล จํานวน 3
 อัตรา
(1) นายชางโยธา จํานวน 2 อัตรา
(2) เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนง ให้แกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา
(1) ผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง) ระดับต้น จํานวน 1
 อัตรา       

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 686,280 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก พนักงาน
จ้าง จํานวน 6 อัตรา ดังนี้
(1) ผู้ชวยนายชางโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
(2) คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) จํานวน 5 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 81,420 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงาน
จ้าง จํานวน 6 อัตรา ดังนี้
(1) ผู้ชวยนายชางโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  
จํานวน 1 อัตรา
(2) คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)  จํานวน 5 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 1,049,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 175,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 115,000 บาท

(1) คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท.        
                จํานวน 5,000 บาท 
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบล เชน 
เงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลา
ราชการ เป็นต้น 
(2) คาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 
                                          จํานวน 110,000 บาท
-   เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษให้กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา สําหรับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง

คาเชาบ้าน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แกพนักงานสวนตําบล ตามสิทธิและ
ระเบียบของทางราชการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกบุตรของ
พนักงานสวนตําบล
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ค่าใช้สอย รวม 292,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา,คาจ้าง
เหมาทําของ,คาบริการกําจัดปลวก,คาจ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล, จ้าง
เหมาแรงงานปฏิบัติงาน และคาจ้างเหมางานตางๆ ที่อยูในอํานาจ
หน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล เป็นต้น 

คาเชาทรัพยสิน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพยสิน เชนคาเชาเครื่องถายเอกสาร เป็น
ต้น

คาธรรมเนียมในการทํานิติกรรมอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในการทํานิติกรรมและคาธรรมเนียม
ขออนุญาตตาง ๆ  เชน คาธรรมเนียมในการดําเนินคดี คา
ธรรมเนียมในการรังวัดหรือคาธรรมเนียมอื่น ๆ กรณีที่ อบต.ได้ใช้
บริการจากสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ของคณะผู้
บริหาร,สมาชิกพนักงานสวนตําบล,ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้าง,ในการเดินทางไปอบรม/สัมมนา เป็นต้น

คาเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือและข้อบังคับตางๆ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ข้อบัญญัติและข้อบังคับตางๆเป็นต้น
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ
ดังนี้
1) กฎกระทรวง กําหนดอัตราคาจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานกอสร้าง พ.ศ.2561
2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
3) พระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําป ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเพื่อการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม / ชุมชนและการวาง
ผังชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ให้มีความรู้ในการจัดทําผังเมืองรวมชุมชน งานอาคาร
พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศนให้เป็นไปตามมาตรฐานการผัง
เมืองและองคความรู้ด้านการวางผังเมืองและด้านชาง เพื่อให้
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถรวมมือกับชุมชนในการวาง
และจัดทําผังเมืองรวมชุมชนในพื้นที่ได้อยางมีประสิทธิภาพ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ลําดับที่ 40 หน้า 101
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ประเภทคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน ครุภัณฑสํานักงาน ยาน
พาหนะ เครื่องจักรกล ครุภัณฑคอมพิวเตอร อาคารสถาน
ที่ ที่ดิน สิ่งกอสร้างหรือสิ่งของเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย ฯลฯ เป็นต้น 
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ค่าวัสดุ รวม 582,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานประเภทตาง ๆ  ดังนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก ตรายาง พระบรมฉายา
ลักษณ นาฬิกาตั้งหรือแขวน ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว แบบพิมพ สิ่งพิมพ สมุด ซอง
เอกสาร ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทตาง ๆ ดังนี้ 
    ประเภทวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน  ฟวส เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดลัดสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอด
วิทยุทรานซิตเตอร และชิ้นสวนวิทยุ ฯลฯ
    ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  ดอก
ลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

วันที่พิมพ : 17/1/2566  10:31:46 หน้า : 86/108



วัสดุกอสร้าง จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้างตาง ประเภทตาง ๆ ดังนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน  ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งร้าน ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือปูนซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียวสังเคราะห ฯลฯ
    ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน ทอน้ําและ
อุปกรณประปา ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 122,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทตาง ๆ
 ดังนี้
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน แก๊ซหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าซ น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามัน
จารบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทตาง ๆ ดังนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash
 Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
    ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) Ethernet Card, 
Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอาน
และบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮา
รดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล
 (Optical) เป็นต้น เราเตอร (Router) ฯลฯ

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํารวจตางๆ 
ประเภทวัสดุคงทน เชน บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะ
สลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไมเข้าลักษณะวัสดุประเภท
ตาง ๆ ตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ดังนี้
ประเภทวัสดุคงทน เชน มิเตอรน้ํา - ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวเปด-ปดแก๊ส ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 26,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม้ จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม้ ขนาด 22
 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ราย
ละเอียดและคุณลักษณะของสํานักงบประมาณ)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 ลําดับ
ที่ 2 หน้า 11

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 15,000 บาท
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

เงินชดเชยคางานกอสร้าง (คา K) จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ชดเชยปรับ
คา K)
1) ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 2055 ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ
.2559 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามคณะรัฐมนตรี เมือ
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2559 เรื่องการกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข
ประเภทงานกอสร้างสูตรวิธีคํานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับคาได้
การปรับลดคาได้ (คา K)
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาด ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 613,000 บาท
งบบุคลากร รวม 576,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 576,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก พนักงาน
จ้าง จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
(1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานจ้างทั่ว
ไป) จํานวน 1 อัตรา
(2) คนงานประจํารถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป)                        
จํานวน 3 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มสําหรับ
พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยตอ
สุขภาพ ให้แก พนักงานจ้าง จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
(1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานจ้างทั่ว
ไป) จํานวน 1 อัตรา
(2) คนงานประจํารถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป)                    
 จํานวน 3 อัตรา

วันที่พิมพ : 17/1/2566  10:31:46 หน้า : 90/108



งบดําเนินงาน รวม 37,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 37,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 37,000 บาท

(1) คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท.    
                จํานวน 1,000 บาท 
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบล เชน 
เงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลา
ราชการ เป็นต้น 
(2) คาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 
                                        จํานวน 36,000 บาท
 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษให้กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 135,000 บาท

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

คาใช้จายโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดทําโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ เชน จัดให้มีการฝึกอบรม/ประชุมเกี่ยวกับการเมือง การ
ปกครอง รวมถึงหลักประชาธิปไตย เพื่อสร้างความสามัคคี สร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับเด็กและเยาวชน และประชาชน ตําบล
คลองเรือ เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 รวมแก้ไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1463 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่  2  หน้า 129
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คาใช้จายโครงการเวทีประชาคมตําบลคลองเรือ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการเวทีประชาคมตําบลคลองเรือ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 รวมแก้ไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 รวมแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 3 พ.ศ.2561
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน และการจัดการแขงขันกีฬา เข้ารวมการแขงขันในองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
7) หนังสือที่ มท.0810.3/ว.2931 ลว.15 พ.ค. 2562 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  3  หน้า 130
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โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัย
พิบัติรวมถึงผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ที่ถูกทอดทิ้งและ
ขาดคนดูแล ในการจายเป็นเงินหรือสิ่งของที่ให้การชวยเหลือหรือ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นต้น
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560   
4) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวาด้วยการสงเคราะห
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม
6) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยเงินทดรองราชการเพื่อชวย
เหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2
/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2566 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ลําดับที่ 1   หน้า 129
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคา.ใช้จายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมูนัก
เรียน เยาวชน และกลุมเสี่ยง ในพื้นที่ตําบลคลองเรือ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงเสริมกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
.0816.3/ว1331 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ลําดับที่ 5 หน้า 131

โครงการสงเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท เพื่อชี้แจงทําความเข้าใจ สร้างทัศนคติและ
จิตสํานึกที่ดีงามในการอยูรวมกันอยางสมานฉันท เน้นการมีสวน
รวมของประชาชนในชุมชนรวมถึงปฏิรูปทุกด้านเพื่อขับเคลื่อน
ภารกิจและเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ปรองดองของประชาชน
ในตําบลคลองเรือ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ลําดับที่ 4 หน้า131
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โครงการสภาเด็กและเยาวชนตําบลคลองเรือ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสภาเด็กและเยาวชนตําบลคลอง
เรือ ในการขับเคลื่อนการจัดให้สภาเด็กและเยาวชนตําบลคลอง
เรือ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 รวมแก้ไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือที่ มท.0808.2/ว. 1095 ลว.28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 แก้ไขครั้งที่ 1/2565 ลําดับ
ที่ 1 หน้า 6
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งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน และปราบปรามยา
เสพติด อําเภอวิหารแดง

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอวิหารแดง ตาม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน และปราบปรามยาเสพ
ติด อําเภอวิหารแดง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- ตามระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 ลําดับที่ 6 หน้า 132

อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนให้กับเทศบาลตําบลวิหารแดง ตามโครงการปฏิบัติ
งานศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ในพื้นที่
อําเภอวิหารแดงเป็นไปอยางมีศักยภาพ เพื่อเป็นการอํานวยความ
สะดวกแกประชาชนตามหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานของศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว6192 ลงวัน
ที่ 15 ตุลาคม 2562                           
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่  7  หน้า 133  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 5,558,600 บาท

งบลงทุน รวม 5,558,600 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,558,600 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณรอบบึงหนองแบน 
จากบริเวณบ้านนางจรูญ บุญธรรม ถึงหน้ากําไรรีสอรท หมูที่ 5 จุดที่ 
1

จํานวน 497,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณรอบบึงหนองแบน จากบริเวณบ้านนาง
จรูญ บุญธรรม ถึงหน้ากําไรรีสอรท หมูที่ 5 จุดที่ 1 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมน้อยกวา 800.00 ตารางเมตร
(ตามแบบมาตรฐาน อบต.กําหนด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ลําดับที่ 24 หน้าที่ 65

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางยุพิน เข็ม
กลัด หมูที่ 7

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนางยุพิน เข็มกลัด หมูที่ 7  ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมน้อยกวา 810.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล
ทางตามสภาพพื้นที่  (ตามแบบมาตรฐานอบต.กําหนด) แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ลําดับที่ 34 หน้า 69

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางแต้ม วงษเพ็ง 
หมูที่ 4

จํานวน 497,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น
บ้านนางแต้ม วงษเพ็ง 
หมูที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 800.00 ตาราง
เมตร (ตามแบบมาตรฐานอบต.กําหนด) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2566-2570 ลําดับที่ 12 หน้าที่ 60
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โครงการกอสร้างวางทอรางระบายน้ํา บริเวณทางเข้ากลุมบ้านนาย
ไพเราะ อันดารา หมูที่ 1

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโครงการกอสร้างวางทอระบายน้ํา บริเวณทาง
เข้ากลุมบ้านนายไพเราะ อันดารา หมูที่ 1 ขนาด
กว้าง 50.00 เซนติเมตร ยาว 85.00 เมตร ลึก 50.00 เซนติเมตร 
พร้อมวางทอ PVC เส้นผาศูนยกลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดปลาย
ธรรมดา (ตามแบบมาตรฐานอบต.กําหนด) ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2566-2570 ลําดับที่ 3 หน้า 57

โครงการกอสร้างหอประชุมที่ทําการ อบต.คลองเรือ จํานวน 3,300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโครงการกอสร้างหอประชุมที่ทําการ อบต.คลอง
เรือ พร้อมตกแตงภายใน ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 27.00
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 324 ตารางเมตร (รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานที่ อบต.คลองเรือกําหนด
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 ลําดับที่ 66 หน้า 80

โครงการปรับปรุงถนนสายคลองไทร หมูที่ 1,6,9,5 จํานวน 498,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโครงการปรับปรุงถนนสายวิหารแดง - คลอง
ไทร หมูที่ 6  บริเวณบ้านนายถนอม สวางอารมณ ถึงอูสุข
ไพศาล โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลทติกคอนกรีต  ขนาดกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 380.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลท
ติกไมน้อยกวา 1,140 ตารางเมตร 
(ตามแบบมาตรฐาน อบต.กําหนด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ลําดับที่ 1 หน้าที่ 56

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตประปา พร้อมวางทอเมนประปาเส้นข้างบ้านนาง
ทองสุก คําแพง หมูที่ 2

จํานวน 16,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโครงการขยายเขตประปา พร้อมวางทอเมน
ประปาเส้นข้างบ้านนางทองสุก คําแพง หมูที่ 2 ทอ PVC  เส้นผา
ศูนยกลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดปลายธรรมดา ระยะทาง 147
 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกําหนด) ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 1/2565  ลําดับที่ 1
 หน้า 4
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้แกศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลคลองเรือ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้แก ศูนย
บริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลคลอง
เรือ โดยให้ความรู้ฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาค
เกษตรและสงเสริมการทําเกษตรในด้านอาชีพตางๆ ของเกษตรให้
มีศักยภาพมากขึ้น
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 รวมแก้ไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2553
6) หนังสือที่ มท.0808.2/ว. 4657 ลว. 30 มิ.ย. 2565 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2566 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 แก้ไขครั้งที่ 1/2565 ลําดับ
ที่ 1 หน้า 7
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนองพระราชดําริฯ ใน
การคุ้มครองดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม ควบคุมการลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 รวมแก้ไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
4) หนังสือกรมสงเสริมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558         
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
6) หนังสือที่ มท.0808.2/ว. 4657 ลว. 30 มิ.ย. 2565 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2566 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไขครั้งที่ 1/2565
 ลําดับที่ 1 หน้า 9
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 3,536,960 บาท

งบบุคลากร รวม 749,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 749,460 บาท
คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 221,760 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจ้าง ให้แก ลูกจ้างประจํา  จํานวน 
1 อัตรา ดังนี้
(1)พนักงานจดมาตรวัดน้ํา (ลูกจ้างประจํา) จํานวน 1อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 470,280 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
(1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ) จํานาวน 1 อัตรา
(2) คนงานทั่วไป (คนงานทั่วไป) จํานวน 3 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 57,420 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงาน
จ้าง จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
(1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
                                จํานาวน 1 อัตรา
(2) คนงานทั่วไป (คนงานทั่วไป)     จํานวน 3 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 2,498,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 46,000 บาท

(1)คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท
. จํานวน 1,000 บาท 
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบล เชน เงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ เป็นต้น 
(2) คาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับ
พนักงานสวนตําบลลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้าง จํานวน 45,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษให้กับพนักงานสวนตําบลลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา สําหรับ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง

ค่าใช้สอย รวม 282,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา,คาจ้าง
เหมาทําของ,คาบริการกําจัดปลวก,คาจ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล, จ้าง
เหมาแรงงานปฏิบัติงาน และคาจ้างเหมางานตางๆ ที่อยูในอํานาจ
หน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล เป็นต้น 

คาธรรมเนียมในการทํานิติกรรมและอื่น ๆ จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในการทํานิติกรรมและคาธรรมเนียม
ขออนุญาตตาง ๆ  เชน คาธรรมเนียมในการดําเนินคดี คา
ธรรมเนียมในการรังวัดหรือคาธรรมเนียมอื่น ๆ กรณีที่ อบต.ได้ใช้
บริการจากสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ของคณะผู้
บริหาร,สมาชิกพนักงาน                 สวนตําบล,ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง,ในการเดินทางไปอบรม/สัมมนา เป็นต้น

คาปรับปรุงระบบโปรแกรมการบริหารกิจการประปา จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงระบบโปรแกรมการบริหารกิจการ
ประปา ขององคการบริหารสวนตําบลคลองเรือ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ) 
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน ครุภัณฑสํานักงาน ยาน
พาหนะ เครื่องจักรกล ครุภัณฑคอมพิวเตอร อาคารสถาน
ที่ ที่ดิน สิ่งกอสร้างหรือสิ่งของเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย ฯลฯ  เป็นต้น 

ค่าวัสดุ รวม 308,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานประเภทตาง ๆ  ดังนี้
ประเภทวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก ตรายาง พระบรมฉายา
ลักษณ นาฬิกาตั้งหรือแขวน ฯลฯ
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ 
หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แบบพิมพ สิ่งพิมพ สมุด ซองเอกสาร ธงชาติ สิ่ง
พิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ 
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 230,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้างตาง ประเภทตาง ๆ ดังนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน  ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งร้าน ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือปูนซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียวสังเคราะห ฯลฯ
    ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน ทอน้ําและ
อุปกรณประปา ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ

    

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 8,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทตาง ๆ
 ดังนี้
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าส น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ 

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไมเข้าลักษณะวัสดุประเภท
ตาง ๆ ตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ดังนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวเปด-ปดแก๊ส ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบังคับสัตว ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,860,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,860,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในภารกิจและอยูในความดูแล
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล อาทิ อาคาร สํานักงาน
ตางๆ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กล้องวงจรปด หอกระจายขาวระบบ
เสียง ใช้สายและไร้สาย คาติดตั้งไฟฟ้า คาไฟฟ้าของกิจการ
ประปา คาใช้จายอันเนื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าสําหรับปฏิบัติ
ราชการ หรือคาไฟฟ้าค้างจาย และคาไฟฟ้าสาธารณสวนที่เกิน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฯลฯ เป็นต้น 

งบลงทุน รวม 289,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 289,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

คาเครื่องสูบน้ําสําหรับบอบาดาล (SUBMERSBLE PUMP) จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําสําหรับบอ
บาดาล (SUBMERSBLE PUMP) ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อม
อุปกรณ จํานวน 5 ตัว ๆละ 24,000 บาท ตามราคาท้อง
ตลาด (นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) คุณลักษณะและราย
ละเอียดที่ อบต.กําหนด
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2565
  ลําดับที่ 5 หน้า 13

คาเครื่องสูบน้ําสําหรับบอบาดาล (SUBMERSBLE PUMP) 2 แรงม้า จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําสําหรับบอ
บาดาล (SUBMERSBLE PUMP) ขนาด 2 แรงม้า พร้อม
อุปกรณ จํานวน 4 ตัว ๆละ 30,000 บาท ตามราคาท้อง
ตลาด (นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) คุณลักษณะและราย
ละเอียดที่ อบต.กําหนด
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 แก้ไข 
ครั้งที่ 1/2565 ลําดับที่ 6 หน้า 13
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คาจัดชื้อเครื่องจายสารเคมี GSSPPL/TEFLON จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องจายสารเคมี GSSPPL/TEFLON 3.3  
BAR 29.96 ลิตร/ชั่วโมง จํานวน 2 เครื่อง เครื่องๆ ละ 
12,000 บาท ตามราคาท้องตลาด (นอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ) คุณลักษณะและรายละเอียดที่ อบต.กําหนด 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 แก้ไข 
ครั้งที่ 1/2565 ลําดับที่ 4 หน้า 12

คาจัดซื้อปั๊มหอยโขง ใบพัดเดียว จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อปั๊มหอยโขง ใบพัดเดียว ชนิดน้ํามาก 5.5
 แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องๆ ละ 25,000 บาท ตาม
ราคาท้องตลาด (นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) คุณลักษณะ
และรายละเอียดที่ อบต.กําหนด 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 แก้ไข 
ครั้งที่ 1/2565 ลําดับที่ 3 หน้า 12
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